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Aliados reforça liderança
na Divisão de Elite

Com 11 vitórias consecutivas o Aliados é líder isolado do 
campeonato. O treinador Pedro Barroso diz que, para já, 
a equipa só está focada em alcançar os 45 pontos.

—  Pág. 19

O presidente da câmara Alexandre Almeida revelou, na última assem-
bleia municipal, que existe um fosso nas contas da autarquia deixadas 
pelo executivo de Celso Ferreira. Dos 25 milhões previstos em receitas 
de capital, só foram concretizados 2,7 milhões. Nas despesas de inves-
timento há um fosso de 11 milhões de euros entre o que foi assumido 
e o que foi pago. Na despesa corrente só foram pagos até meio do ano 
13 de 28 milhões de euros já assumidos. O anterior executivo deixou 
ainda a câmara de Paredes sem puder receber fundos comunitários 
até ao valor de 6 milhões de euros.    —  Pág. 3

Relatório revela
fosso nas contas do
1.º semestre de 2017

Um “Comboio de Natal” vai percorrer e espalhar magia pelas cidades de 
Paredes, Gandra, Lordelo e Rebordosa. A iniciativa é gratuita e decorre no 
âmbito do vasto programa natalício preparado pela Câmara Municipal de 
Paredes, que inclui mais de 50 atividades para todas as gerações. 

—  Pág. 5, 15, 16, 17 e 18

Comboio de Natal vai ligar as
quatro cidades do concelho

Socorristas de Vilela têm
novo calendário solidário 

As socorristas da Cruz Vermelha de Vilela voltaram a 
participar num calendário solidário, com o objetivo de 
angariar verbas para a compra de uma ambulância.

—  Pág. 2

Acidente em Lordelo
mata jovem de 17 anos

O choque entre duas motas e uma carrinha causou, no 
domingo, a morte a um jovem de 17 anos e deixou ou-
tro de 18 anos gravemente ferido. 

—  Pág. 4
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O 
momento que atravessa-
mos é apropriado a expres-
sões várias entre elas algu-
mas de plano inquinado e 
por oposição às dos pensa-

dores que, por sua vez e de forma mais 
correta acham que se deve, em pano de 
fundo, pensar menos no eleitoralismo e 
mais no futuro, para justificar a “Regio-
nalização”.

Ao longo dos anos, aliás, muito se 
tem falado no caso e na sua necessidade 
de adaptação ao território português, 
nem sempre da forma mais racional do 
ponto de vista da sua virtualidade, já 
que em boa parte da classe política se 
apresentava como veículo adequado 
à proliferação de casos de mando e do 
aparecimento de uma classe política de 
ordem intermédia, situado num plano 
de uso entre o povo e a sede do governo 
central.

Tal situação só poderia veicular um 
sistema de clima eleitoralista permanen-
te, afetando o verdadeiro conceito de 
democracia e levando de forma rápida a 
uma crise de confiança.

O que se procura obter com uma 
consciente “Regionalização” é a necessi-
dade de pensar mais no futuro e nas ge-
rações vindouras e menos nas lutas pelo 
poder imediatista.

Neste como noutros, lembremos a 
tempo que se enganam os que pensam 
que não erram e só apontam os erros 
alheios.

A regionalização é uma reforma de 
enorme responsabilidade. Sabemos que 
nem sempre é fácil encontrar o aço de 
um novo Mouzinho da Silveira, como 
nos mostra a história, muito menos um 
Marquês de Pombal, mas não há dúvi-
da que temos no país pessoas capazes 
de levar a tarefa a bom porto. Haja bom 
senso e, após ouvir o silêncio de um re-
tiro, a vida entrará em novo curso com 
outra dimensão e outro sentido.

Há que descer ao país real para co-
lher dados sobre a gestão do território, 
já que o Estado está mal estruturado e a 
Sociedade mal organizada.

Qualquer Estado democrático sério, 
honrado e justo, deve estruturar-se ba-
seado em valores sólidos, de responsa-
bilidade partilhada e de ética, e não em 
meros jogos de circunstância política, 
em que, geralmente, se apresenta em 
predominância a demagogia tribunícia, 
quando a política deixa de ser uma ciên-
cia de bem comum para se transformar 
numa lista de interesses entre grupos 
rivais.

Se a democracia não pode ser um 
equívoco, tem de figurar uma realidade 
concreta e um compromisso com a nos-
sa cultura e a nossa história.

Pensar a
Regionalização

A
s socorristas da Cruz Vermelha 
de Vilela voltaram a posar para 
um calendário sensual com 
fins solidários. O projeto já vai 
na 4.ª edição e desta vez pre-

tende angariar verbas para comprar uma 
nova ambulância.

Além da vertente solidária, a iniciativa 
pretende mostrar o trabalho das socorris-
tas desta delegação e das diferentes insti-
tuições sociais existentes na freguesia.

“A ideia do calendário surgiu para 
ajudar a nossa delegação na construção 
de uma nova sede. O projeto concreti-
zou-se, mas trabalhamos no dia-a-dia e 
os meios nunca são suficientes para as 
necessidades que sentimos”, refere Ma-
riana Machado.

O calendário não serve apenas para an-
gariar verbas, mas também para lembrar à 
população quem é e o que faz esta entida-
de. “Como a Cruz Vermelha é uma enti-
dade social quis também mostrar que é 
solidária a 100 % e por isso retrata todas 
as associações que na nossa terra traba-
lham em prol dos mais necessitados, das 
famílias, dos idosos e dos mais jovens”.

O tema do calendário de 2018 é “A so-
lidariedade Pura e Dura” e na capa faz 
também uma homenagem aos “muitos 
heróis” que, juntamente com a Cruz Ver-
melha, estiveram presentes no auxílio às 
populações afetadas pelo inferno dos fo-
gos que se alastrou pelo nosso país. “Este 
ano, mais do que nunca, ao ajudar a nos-
sa delegação poderá conhecer as muitas 
associações existentes na terra e ajudá-
-las também”. 

 4.ª edição do calendário tem como objetivo arrecadar verbas para a compra de uma nova ambulância. 

Socorristas da Cruz Vermelha 
voltam a participar

em calendário solidário

Helena Nunes (texto)
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O 
novo executivo mu-
nicipal, liderado pelo 
socialista Alexandre 
Almeida, revelou a 
existência de um fosso 

nas contas da autarquia relativas ao 
1.º semestre de 2017. A informa-
ção foi avançada durante a reunião 
extraordinária da assembleia mu-
nicipal, que decorreu no dia 23 de 
novembro, onde foi apresentado o 
relatório de informação sobre a si-
tuação financeira do município de 
Paredes.

“O orçamento previa 25 mi-
lhões de euros de receitas de ca-
pital, mas só foram concretizados 
2,7 milhões, ou seja, apenas 10 % 
daquilo que tinha sido perspeti-
vado”, garantiu o novo presidente 
da câmara.

Para o ano de 2017 o volume de 
receitas previsto era de 40 milhões 
de euros, mas a meio do ano só ti-
nham sido arrecadado 44% dessa re-
ceita, cerca de 17 milhões de euros.

Já nas receitas de capital (verba 
disponível para realizar obra) a previ-
são era de 25 milhões de euros, mas 
até 30 de junho só tinham sido ar-
recadados 2,743 milhões. Segundo 
Alexandre Almeida, neste valor es-
tavam contabilizados 204 mil euros 

 O documento foi apresentado na reunião da assembleia municipal, com Alexandre Almeida a deixar críticas à herança deixada por 
Celso Ferreira. 

RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO REVELA
FOSSO NAS CONTAS DA AUTARQUIA

encaixados com a venda de um ter-
reno em Baltar, cujo processo gerou 
polémica, porque uma parte desse 
terreno já tinha sido doado à Miseri-
córdia de Paredes, 501 mil euros do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF) 
e 1.915 milhões provenientes de um 
empréstimo de curto prazo que o 
novo executivo tem de liquidar até 
ao final do ano.

Alexandre Almeida divulgou 
ainda os valores da despesa corren-
te e da despesa de capital, critican-
do fortemente as contas deixadas 
pelo executivo liderado por Celso 
Ferreira. “No campo das despesas 
a situação é ainda mais grave”, evi-
denciou o novo líder da autarquia, 
falando dos compromissos que o 
anterior executivo assumiu e que fi-
caram por pagar.

O orçamento de 2017, apresenta-
do por Celso Ferreira antes de sair da 
autarquia, apresentava uma previsão 
de despesas correntes na ordem dos 
36 milhões de euros. A meio deste 
ano a autarquia já tinha assumido 
compromissos no valor de 28 mi-
lhões, mas só tinha pago 13 milhões.

No capítulo das despesas de 
investimento foi apresentada uma 
previsão de 21 milhões de euros 
em obras a realizar ao longo do ano. 
Porém, os dados do relatório de in-
formação sobre as contas do 1.º se-
mestre mostram que “há um fosso 

de 11 milhões de euros entre o 
que foi assumido e o que foi pago”. 
Até 30 de junho foram assumidos 14 
milhões em despesas, mas só foram 
pagos 4.3389 milhões. 

 “Se a meio do ano o valor já 
era este, imaginem o que será a 31 
de dezembro, quando forem apre-
sentadas as contas finais”, censu-
rou Alexandre Almeida, assumindo 
que o “fosso” nas contas condiciona 

a estratégia de investimento para o 
próximo ano.

Além disso, o anterior executivo 
de Celso Ferreira deixou a câmara 
de Paredes sem puder receber fun-
dos comunitários até ao valor de 6 
milhões de euros. “Neste momen-
to já foram retidos 1 milhão de 
euros” disse Alexandre Almeida. Os 
fundos estão retidos na sequência 
da investigação do Organismo Eu-

ropeu de Luta Antifraude, que dete-
tou indícios de fraude e corrupção 
nos contratos de adjudicação de 
quatro centros escolares. 

Enquanto não for conhecida a 
decisão final do processo, a câmara 
de Paredes está impedida de rece-
ber dinheiro da Europa. O novo exe-
cutivo garante estar a fazer todos os 
esforços junto do Governo para que 
essa verba seja libertada. 

Helena Nunes (texto)
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O
s Bombeiros Voluntá-
rios de Paredes recebe-
ram 10 equipamentos 
de proteção individual, 
constituídos por bota 

florestal, luvas, cógula, fato de pro-
teção florestal (calças e dólman), 
capacete e sweatshirt. 

A oferta foi feita pelo Intermar-
ché de Paredes, no passado dia 16 de 
novembro. O presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses considera 
que a renovação destes equipamen-
tos é “fundamental para a segu-
rança dos bombeiros”. “Um bom 
equipamento faz a diferença entre 
a vida e a morte”, disse o dirigente, 
citado pelos bombeiros de Paredes.

Na nota de imprensa a institui-
ção paredense explica que o grupo 
Os Mosqueteiros, que detém em 
Portugal as insígnias Intermarché, 
Bricomarché e Roady, entregou 1000 
equipamentos de proteção indivi-
dual de combate a incêndios flores-
tais a corporações de bombeiros de 
norte a sul do país.

Dos 1000 equipamentos, 500 fo-
ram doados diretamente à Liga dos 

 Os 10 equipamentos foram doados pelo Intermarché de Paredes, através de uma campanha solidária que sensibiliza os mais novos 
para a preservação florestal. 

Bombeiros de Paredes receberam
equipamentos de proteção individual

Bombeiros Portugueses pelo grupo, 
em agosto, e os restantes às corpo-
rações. As verbas foram angariadas 
através da venda de um livro infantil, 
o “Bombeiro de Pés à Cabeça”, que 
esteve à venda nas lojas do grupo du-
rante cerca de um mês. O projeto teve 
como objetivo sensibilizar e envolver 
os mais novos na preservação da flo-
resta, prevenção dos incêndios e em 
simultâneo ajudar a angariar fundos 
para a compra de equipamentos de 
proteção individual de combate a in-
cêndios florestais.

A campanha solidária contou 
com o apoio dos apresentadores Ma-
nuel Luís Goucha e Isabel Silva que, 
enquanto embaixadores, contribuí-
ram para a divulgação do livro.

Na mesma nota de imprensa, os 
bombeiros de Paredes realçam ain-
da que fruto desta relação do grupo 
Os Mosqueteiros com os bombeiros 
já tinham sido entregues, no passa-
do, viaturas de combate a incêndios 
florestais. Desde 2014 que o grupo 
tem sido parceiro da Liga dos Bom-
beiros Portugueses na renovação dos 
equipamentos, tendo conseguido 
oferecer até ao momento 2255 equi-
pamentos de proteção individual de 
combate a incêndios florestais.

Helena Nunes (texto)

 A colisão entre dois motociclos e uma carrinha aconteceu no do-
mingo, dia 26, perto da junta de Lordelo.
 Um dos motociclistas, de 17 anos, morreu e outro foi hospitaliza-
do com ferimentos graves. 

Acidente com
duas motas e uma

carrinha mata
jovem de 17 anos

A 
colisão entre duas motas e uma 
carrinha de mercadorias fez, no 
passado domingo, dia 26 de no-
vembro, um morto e um ferido 
grave. O acidente aconteceu 

na rua José Manuel Silva, em Lordelo, num 
cruzamento próximo ao edifício da junta 
de freguesia. 

Segundo o Jornal de Notícias, o rapaz, 
de 17 anos, que conduzia uma das motori-
zadas acabou por não resistir aos ferimen-
tos e faleceu no local. O outro motociclista, 
de 18 anos, foi transportado para o hospital 
Padre Américo, em Penafiel, com ferimen-
tos considerados graves.

Citado pelo JN, o comandante dos bom-
beiros voluntários de Lordelo, José Freitas, 
garantiu que os dois motociclistas usavam 

capacete, mas a proteção não terá sido su-
ficiente para impedir a tragédia.

Os bombeiros ainda tentaram reanimar 
o jovem de 17 anos, mas o óbito foi decre-
tado ainda no local pelo médico da Viatura 
Médica de Emergência e Reanimação.

Helena Nunes (texto)
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O 
salão nobre dos Paços 
do Concelho de Pare-
des foi pequeno para 
acolher as dezenas de 
comerciantes presen-

tes na sessão pública para apresen-
tar a programação “Espalhar Magia 
pela cidade” prevista para animar o 
período de Natal, Ano Novo e Reis. 

O encontro realizado pela autar-
quia, no passado dia 17 de novem-
bro, deu a conhecer um conjunto 
vasto de iniciativas desde espetá-
culos, concertos, eventos desporti-
vos, exposições, feiras, iluminação 
e fogo-de-artifício. Estas atividades 
“têm como objetivo promover, 
incentivar e dinamizar o comércio 
tradicional”.

A Câmara de Paredes prevê in-
vestir até 55 mil euros, um terço do 
que foi investido no ano passado. 
“O ano passado o orçamento foi 
de cerca de 160 mil euros. Este 
ano conseguimos fazer mais ati-
vidades com um terço do que foi 

 O programa que vai animar a quadra natalícia integra mais de 50 atividades, desde espetáculos, eventos desportivos, exposições e 
fogo-de-artifício.  Em destaque estará o comboio de Natal gratuito, que vai passar pelas quatro cidades do concelho.

 Programa de Natal, Ano Novo e Reis
vai dinamizar a cidade e o comércio local

gasto em 2016”, revelou Alexandre 
Almeida, presidente da câmara. 

Um cartaz com mais de 50 
atividades, a maioria realizada 
em parceria com as associações 
locais, vai animar e dinamizar 
Paredes na época de Natal, com 
destaque para o comboio gratui-
to que vai ligar as quatro cidades 
do concelho (de 1 a 24 de dezem-
bro). A programação centra-se em 
especial nas ruas da cidade sede 
do concelho e nos principais lo-
cais, como a Câmara, a Casa da 
Cultura, a Biblioteca Municipal, a 
Loja Interativa de Turismo, a Igreja 
de Paredes, a Praça José Guilher-
me, o Pavilhão Rota dos Móveis e 
o antigo Pavilhão das Laranjeiras, 
com passagem pelas freguesias 
de Gandra, Lordelo e Rebordosa.

Para a autarquia estes eventos 
representam um esforço para trazer 
população ao concelho, “vai ser 
quase uma debandada de Natal”, 
salientou Alexandre Almeida.

As atividades, realizadas em 
parceria com várias associações e 

instituições do concelho, serão para 
todas as gerações. “No futuro, com 
mais tempo, vamos tentar envol-
ver todas as freguesias, este é um 
primeiro ensaio”, frisou o autarca.

O vereador Elias Barros susten-
tou que o “comércio tem uma im-
portância fundamental na dina-
mização económica do concelho 
e não pode ser desprezado como 
foi até agora”.

Mercado de Natal no
Pavilhão Municipal

de Paredes

A apresentação detalhada da 
programação esteve a cargo dos 
vereadores Paulo Silva e Beatriz 
Meireles que falaram dos eventos 
do desporto, educação, cultura e 
atividades de natureza social.

Refi ra-se ainda que vão decor-
rer dois concursos em simultâneo, 
“Montras de Natal” e “Montras + 
compras”. Para que nada falte na 
noite de Natal, foram recolhidos 

alimentos nos supermercados e nas 
escolas, que serão encaminhados 
para a oferta de cabazes, que será 
feita, simbolicamente, no Bairro “O 
Sonho”, na cidade de Paredes. 

O Pavilhão Municipal de Pare-
des vai ser um dos principais polos 
de atração e animação, ao acolher 
um Mercado de Natal, nos dias 8, 9, 
10, 15, 16, 17, 22 e 23 de dezembro, 
onde estarão disponíveis produtos 
tradicionais, artesanato, gastrono-
mia, animação infantil e concertos 
de bandas de garagem em vários 
dias.

Já a Praça José Guilherme será 
o ponto de partida, a 23 de dezem-
bro, para uma marcha Solidária de 
Natal, com a presença das Bandas 
Filarmónicas de Baltar, Cete e Vilela 
e Pais Natal e que vai percorrer al-
guns dos locais mais emblemáticos 
da cidade de Paredes.

Aos alunos das escolas do con-
celho está reservada a elaboração 
de árvores de natal para colocar 
nas rotundas da sede do concelho, 
bem como presépios e postais, que 

serão alvo de posterior exposição, 
concurso e atribuição de prémios.

Animação não vai faltar e com 
ela pretende-se atingir todas as ge-
rações. Contos de natal, concertos 
na Igreja Matriz de Paredes, exposi-
ções, desporto e entusiasmo pelas 
ruas da cidade.

Para os mais idosos está desti-
nada a tradicional festa de Natal, 
que terá como palco o Pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo, onde 
não faltará espetáculo, animação e 
doces natalícios.

Na Passagem de Ano a ani-
mação vai dividir-se entre a Pra-
ça José Guilherme e o Pavilhão 
Municipal de Paredes. O jardim 
central da cidade recebe, a 31 de 
dezembro, um concerto de Deo-
linda Kinzimba e uma sessão de 
fogo-de-artifício piromusical. Já 
no Pavilhão municipal vai decor-
rer uma noite de DJ’s, com a pre-
sença de bares.

A Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa encerrará a época festiva, no 
dia de Reis.

Helena Nunes (texto)

A 
câmara municipal de Paredes 
vai promover, de 8 a 31 de de-
zembro, o concurso “Montras 
de Natal”, com o objetivo de 
“incentivar e dinamizar o co-

mércio tradicional, tornando-o mais ape-
lativo”.

A iniciativa é dirigida a todos os co-

 Iniciativa vai decorrer de 8 a 31 de dezembro e é dirigida a todos os comerciantes do concelho.

Concurso “Montras de Natal”:
inscrições até 4 de dezembro

merciantes do concelho, independente-
mente do seu ramo de atividade. Os que 
pretenderem aderir devem remeter a ins-
crição ao município até ao próximo dia 4 
de dezembro.

As melhores montras serão eleitas pelo 
júri, composto pelos presidentes das juntas 
de freguesias, de acordo com a criatividade, 

a temática, a reutilização de materiais e a 
integração de motivos concelhios.

Os vencedores serão premiados com a 
oferta de livros e de espetáculos/atividades 
promovidos pelo pelouro da cultura do mu-
nicípio. A cerimónia de entrega de prémios 
decorre na Casa da Cultura de Paredes, no 
dia 6 de janeiro. 

A
o seu QUINZENÁRIO de eleição
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 A campanha foi promovida pelo pelouro de ação social da câmara de Paredes e contou com participação de 70 voluntários.

C
erca de 5 mil unidades de 
bens alimentares foram 
recolhidos pelo pelouro 
de ação social da câma-
ra municipal de Paredes 

durante uma campanha solidária, 
que decorreu no fim-de-semana de 
18 e 19 de novembro.

A iniciativa foi promovida em 
vários estabelecimentos comerciais 
de seis freguesias do concelho de 
Paredes e permitiu recolher cerca 
de 5 mil unidades de produtos de 
primeira necessidade, como massa, 
arroz, leite, bolachas, açúcar, aletria, 
atum e salsichas, que serão poste-
riormente entregues em cabazes 
mensais às famílias mais desfavore-
cidas do concelho.

Segundo a autarquia, participa-
ram nesta ação solidária cerca de 70 
voluntários. O presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, associou-se à ini-
ciativa e agradeceu a solidariedade 

de todos “para a construção de um 
compromisso comum, pela defesa 
dos mais necessitados e da justiça 
social”.

A vereadora da ação social, Beatriz 
Meireles, sublinhou “a generosidade 
dos paredenses e o apoio de deze-
nas de voluntários”, acrescentando 
que a ação teve como propósito “dar 

resposta a necessidades básicas de 
algumas das famílias paredenses 
mais carenciadas, que vivem com 
grandes dificuldades económicas”.

Também ao longo desta última 
semana decorreu uma recolha de ali-
mentos nas escolas intitulada “Enche 
esta Ideia”, realizada em parceria com 
a Bewater, Águas de Paredes, S.A.

5 mil unidades de bens alimentares
recolhidos em ação de solidariedade

Helena Nunes (texto)

 O livro da autora paredense Felicidade Silva já está à venda nas livrarias.

“Vão dizer que foi por amor”
apresentado na Biblioteca de Paredes
Helena Nunes (texto)

F
elicidade Silva apresentou 
ao público de Paredes o 
seu novo livro “Vão dizer 
que foi por amor”. A ses-
são decorreu na Biblioteca 

Municipal de Paredes no dia 11 de 
novembro, na presença de várias 
dezenas de pessoas, amigos e fa-
miliares da autora.

“Vão dizer que foi por amor” 
é o primeiro livro publicado pela 
jovem de Paredes, licenciada em 
gestão de empresas, e resulta de 
um projeto mais abrangente, o 
projeto “Felicity”, ligado à fotogra-
fia.

Na sessão, a autora explicou o 
percurso traçado neste projeto e 
a forma como levou à publicação 
do livro. Em 2016 Felicidade Silva 
começou a publicar alguns textos 
da sua autoria no blogue “Conta-
-me como foi”. E no início deste 
ano resolveu compilar num livro os 
textos que nunca chegaram a ser 

partilhados com o público.
“Houve, em certo momen-

to, a tendência para olhar para 
o livro e tentar mudá-lo, torná-
-lo mais comum, mas não seria 

eu. E jamais conseguiria seguir 
com este projeto se não fosse 
de coração. É esse empenho 
que coloco em tudo o que faço e 
foi dessa forma que se manteve 

o livro assim”, explicou a autora, 
agradecendo desde logo o apoio 
que a Editora Capital Books deu 
ao projeto.

Felicidade Silva agradeceu 

também aos amigos e à família, 
que também ajudaram a que este 
projeto se concretizasse.

Ao lado da escritora estiveram 
Sandra Brito, amiga e colega de 
curso, e Diogo Madeira, editor da 
Capital Books. “Este é um proje-
to especial. Tem tudo a ver com 
a Felicidade, enquanto pessoa e 
autora, e a grande reflexão que 
ela faz da vida. O livro tem mui-
tas perguntas que nos levam a 
fazer o mesmo processo de in-
trospeção e é esse desafio que 
nos é colocado quase permanen-
temente que cativa o leitor”, dis-
se Sandra Brito.

“É um livro com uma escrita 
intensa. É importante que o pú-
blico leia com atenção para sa-
ber apreciar aquilo que a autora 
nos quer transmitir”, destacou o 
representante da editora.

O livro custa 13 euros e está à 
venda em várias livrarias do país. 
Pode também ser encomendado 
através da página Felicity ou da 
editora Capital Books.
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A 
CESPU – Cooperativa de 
Ensino Superior Politéc-
nico e Universitário as-
sinalou, no passado dia 
15, o seu 35.º aniversá-

rio, dedicando o dia à instituição. De 
manhã, o Ministro da Saúde, Adal-
berto Campos Fernandes, esteve 
no campus universitário de Gandra, 
para felicitar a instituição por mais 

 Centro Qualifica da CESPU é vocacionado para a qualificação de adultos e tem por objetivo melhorar os níveis de educação e formação.
 Na cerimónia de aniversário, foram premiados os melhores alunos diplomados em 2016/2017 e atribuído o Prémio Prestígio a um dos 
colaboradores da instituição.

CESPU comemorou 35.º aniversário
e inaugurou Centro Qualifica

ção de adultos e tem por objetivo 
melhorar os níveis de educação 
e formação de adultos, reconhe-
cimento, validação e certificação 
de competências (RVCC)”.

O dia terminou com a realização 
de um concerto lírico no auditório 
do Campus Académico de Fama-
licão. O espetáculo contou com a 
presença dos solistas Nuno Oliveira 
Montalto, Inês Sofia e Mónica Mes-
quita e teve produção musical de 
Rui Mesquita.

um aniversário.
Na cerimónia institucional, o 

presidente do Conselho de Admi-
nistração da CESPU, António Almei-
da Dias, apresentou os indicadores 
globais do grupo e a atual projeção 
internacional da instituição.

A instituição prestou depois 
homenagem a um dos seus colabo-
radores de longa data e uma refe-
rência na instituição, Dr. Domingos 
Gomes, atribuindo-lhe o “Prémio 
Prestígio 2017”, que distingue o 

trabalho e dedicação de individuali-
dades ou instituições “parceiras” da 
CESPU.

De seguida a CESPU premiou 
os melhores alunos diplomados em 
2016/2017 de cada um dos cursos 
lecionados nos seus estabelecimen-
tos de ensino superior.

A cerimónia contou com a pre-
sença de diversas individualidades, 
entre elas o presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, e 
os vereadores Paulo Silva e Beatriz 

Meireles e o representante da au-
tarquia de Famalicão, onde a CESPU 
está também implantada. Segundo 
a instituição, foi ainda transmitida 
uma mensagem do Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sou-
sa.

Ao final da manhã foi inaugura-
do o novo Centro Qualifica da CES-
PU. Atribuído pela Agência Nacio-
nal para a Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP), “este centro 
é vocacionado para a qualifica-

Helena Nunes (texto)
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U
ma mulher de 67 anos foi esfaquea-
da durante uma discussão familiar, 
em Rebordosa, Paredes, no passado 
dia 22 de novembro. 

A vítima foi agredida pelo cunhado, de 
75 anos, após uma discussão sobre terre-
nos e um muro construído junto à casa do 

 Homem de 75 anos agrediu a cunhada de 67 com uma faca, após 
uma discussão sobre um muro construído junto à habitação.

agressor. Segundo o JN, a mulher foi assisti-
da no local pelos bombeiros voluntários de 
Rebordosa com ferimentos na cara e trans-
portada para o hospital Padre Américo, em 
Penafiel.

A GNR esteve no local e identificou o 
agressor, que se encontra em liberdade.

Esfaqueou cunhada
após discussão familiar

A
s I Jornadas dos 
Assistentes Ope-
racionais do Cen-
tro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa 

(CHTS), que decorreram no 
passado dia 17 de novembro, 
contaram com cerca de 400 
inscrições de profissionais de 
várias instituições do país, so-
bretudo da zona Norte. 

A “forte adesão” obri-
gou os participantes a divi-
direm-se pelo auditório do 
hospital Padre Américo e a 
biblioteca, onde os partici-
pantes puderam seguir os 
trabalhos através de video-
conferência. 

Em nota de imprensa, a 
comissão organizadora ga-
rante que já está a preparar a 
segunda edição do encontro, 
prevendo que se realize em 

 I Jornadas dos Assistentes Operacionais do CHTS contou com cer-
ca de 400 inscrições.  Debateram-se temas como a humanização e 
a excelência nos cuidados de saúde e a importância da formação no 
desempenho profissional.

CHTS debateu papel
dos assistentes

operacionais na saúde

maio do próximo ano.
A iniciativa debateu o pa-

pel dos assistentes operacio-
nais na saúde. O programa 
contou com vários oradores, 
que abordaram, entre outros 
temas, o papel dos assisten-
tes operacionais numa ins-
tituição de saúde, a huma-
nização e a excelência nos 
cuidados e a importância da 
formação no desempenho 
profissional.

Durante a sessão, José 
Ribeiro, enfermeiro diretor 
do CHTS, salientou a “im-
portância vital dos assis-
tentes operacionais, tan-
to no apoio aos cuidados 
prestados como na huma-
nização destes cuidados”. 
José Ribeiro defendeu que é 
necessário valorizar a profis-
são e apostar na formação, 
reforçando as competências 
destes profissionais que es-

tão presentes em todos os 
serviços do centro hospitalar. 
“Depois da enfermagem, 
são o segundo grupo com 
mais profissionais, e a sua 
presença é transversal”, re-
feriu. 

Já Ponciano Oliveira, vo-
gal da Administração Regio-
nal de Saúde do Norte (ARS-
-N) defendeu que “o futuro 
destes profissionais passa 
pela diferenciação da sua 
atividade e pela aquisição 
de competências específi-
cas, pela formação especia-
lizada”.

Na ocasião, também o 
presidente do Conselho de 
Administração do CHTS, Car-
los Alberto, garantiu que o 
CHTS está empenhado em 
dar mais competências e 
ferramentas a estes profissio-
nais para que realizem a sua 
missão.

Helena Nunes (texto)
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A 
inauguração foi na passada quinta-feira, dia 23 
de novembro, mês em que a Sarrabisco com-
pletou 13 anos da sua fundação.

Neste dia, a cidade de Paredes acordou dife-
rente, com música, palhaços, bonecos gigantes 

para as crianças, pipocas e balões. A data foi comemorada 
de uma forma especial e a festa acabou por ser um suces-
so. Dezenas de pessoas e crianças quiseram conhecer o 
novo espaço da Sarrabisco.

Na Sarrabisco poderá encontrar todo o tipo de livros 
(de todas as editoras), material escolar e de escritório (ca-
dernos, estojos, mochilas, papel, pastas de arquivo, tintei-
ros, tonners, entre outros), várias prendas e brinquedos 
de crianças.

Ao dispor do cliente estão vários serviços, livraria, pa-
pelaria, tabacaria e ainda um centro de cópias, onde é pos-
sível imprimir, copiar, encadernar e realizar vários outros 
trabalhos personalizados.

No quiosque da loja encontra também jornais perió-
dicos, revistas e publicações temáticas, tabaco, cigarri-
lhas e charutos, e ainda raspadinhas e gomas. No serviço 
payshop, a Sarrabisco permite-lhe carregar telemóveis e 
pagar várias contas, como água, luz, gás, telefone, televi-
são, impostos e portagens.

Os presentes
mais originais deste Natal

Se gosta de oferecer prendas de Natal originais, cria-
tivas e com signifi cado, e ainda não conseguiu encontrar 
aquilo que procura, a Sarrabisco pode ter as soluções cer-
tas para si. Na nova loja em Paredes pode encontrar os 
presentes ideais para oferecer este Natal às crianças, des-
de os brinquedos didáticos da Plantoys, até verdadeiras 
caixinhas de música para vários gostos.

Para os adultos, há também um grande segmento de 
ofertas dispoíveis, como esferográfi cas personalizáveis da 
Parker, Sheaff er, Cross ou isqueiros da Zippo e canivetes 
suíços da Victorinox.

Há muito mais para conhecer diretamente na loja Sar-
rabisco, na Rua 1.º de Dezembro, n.º 43-A, em Paredes, 
aberta de segunda a sábado, entre as 9h e as 19 horas.

A papelaria, livraria e tabacaria Sarrabisco abriu mais uma loja em Paredes,
na Rua 1.º de Dezembro, n.º 43-A, próximo à Praça José Guilherme.

AO SEU LADO AGORA
TAMBÉM EM PAREDES



11
Quinta-feira

30 de novembro 2017

CULTURA

PUB

 A exposição reúne 15 fotografias de mulheres com mensagens alusivas a situações de violência e discriminação.
 Pode ser visitada na junta de freguesia de Lordelo.

Inaugurada exposição
sobre a violência contra as mulheres 

E
m Portugal inúmeras mulheres são vítimas todos os 
dias de algum tipo de violência. E para assinalar o 
Dia Internacional da Eliminação da Violência contra 
as Mulheres, comemorado a 25 de novembro, a RLIS 
Paredes desafiou dezenas de mulheres a tirarem uma 

fotografia com uma mensagem sobre o tema. 
A campanha de sensibilização deu origem a uma exposi-

ção de fotografia, que está patente na junta de freguesia de 
Lordelo, com mensagens que retratam as diversas formas de 
violência contra as mulheres: violência doméstica, assédio no 

trabalho, imposições sociais, etc. 
A exposição foi inaugurada no passado dia 24 de novem-

bro, na presença de várias entidades e IPSS do concelho de 
Paredes, do presidente da junta de Lordelo, Nuno Serra e da 
vereadora da câmara municipal de Paredes, Beatriz Meireles.

Nesta ação da RLIS participaram mais de 100 mulheres, de 
várias idades e estratos sociais, que foram convidadas a dei-
xar uma mensagem alusiva a algum tipo de violência. Entre as 
participantes está a atleta Fernanda Ribeiro e a vereadora da 
câmara de Paredes, Beatriz Meireles. 

A campanha foi divulgada nas redes sociais com o objeti-
vo de sensibilizar a sociedade e afirmar uma posição relativa-

mente à violência e discriminação, incentivando as mulheres 
a denunciar não só os casos de violência física, mas todos os 
tipos de discriminação do quotidiano, sublinhou a coordena-
dora da RLIS, Manuela Vieira. 

A vereadora da câmara de Paredes, Beatriz Meireles, reforçou 
que a iniciativa é fundamental para sensibilizar as mulheres da 
importância de denunciar qualquer caso de violência ou subju-
gação de que sejam vítimas em qualquer contexto das suas vidas.

Helena Nunes (texto)

“Viúva porém honesta”, uma farsa de Nelson Rodrigues, 
foi o espetáculo que esteve em cena no auditório da Fundação 
A Lord, no passado dia 18 de novembro.

Encenada pelo Grupo Teatral Freamundense, a peça tea-
tral foi elaborada a partir de um original do jornalista e escritor 
brasileiro Nelson Rodrigues, estreado pela primeira vez em se-
tembro de 1957.

A farsa conta a história do dono de um jornal que tenta re-

 Espetáculo teve lugar no auditório da Fundação A Lord, no dia 19 e foi encenado pelo 
Grupo Teatral Freamundense.

“Viúva porém honesta”
na Fundação A Lord

O grupo teatral Freamundense iniciou a sua atividade em 
1963. Nos últimos anos teve a honra de pisar vários palcos do 
país e ser convidado para participar em festivais de teatro. O 
grupo tem também colaborado com associações locais e a câ-
mara de Paços de Ferreira, para levar peças infantis às escolas 
e oferecer as receitas dos espetáculos a associações do conce-
lho. Todos os anos organiza também o seu próprio festival de 
teatro amador.

solver o problema da filha, 
com a ajuda de um psicana-
lista, a dona de um bordel 
e até do diabo. De esposa 
adúltera, Ivonete tornou-se 
uma viúva respeitosa, que 
após a morte do marido 
quer permanecer enviuva-
da. O seu pai, que já a havia 
obrigado a casar com Doro-
thy Dalton, apesar de este 
ser homossexual, quer que 
a filha volte a casar.

A assistir à peça estive-
ram mais de 200 pessoas. 
O programa teatral promo-
vido pela Fundação A Lord 
teve o apoio da Cooperati-
va de Eletrificação A Lord e 
Ferreira & Oliveira.
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Mestre em Treino de Alto Rendimento pela FA-
DEUP com Especialização em Natação, Mestre 
em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 
e Secundário.

Preparador e Reabilitador Físico ROPE®
CLÍNICAS NUNO MENDES

C
hegando à reta fi nal da gra-
videz, a rotina de exercícios 
diários pode e deve ser man-
tida, destacando novamente a 
importância da atividade física 

no terceiro trimestre de gravidez.
Em artigos anteriores já falamos sobre 

a importância da atividade física no pri-
meiro e segundo trimestres, apresentando 
alguns exemplos de exercícios que podem 
ser realizados, desde que tenha autoriza-
ção médica para a prática de atividade fí-
sica durante a gestação.

Devido ao aumento do tamanho do 
bebé e da barriga, a prática de atividade 
física torna-se mais desafi ante.

Nesta fase da gravidez é comum sentir 
uma maior difi culdade em manter o equilí-
brio. A cada semana que passa o centro de 
gravidade desloca-se para a frente, aumen-
tando o risco de desequilíbrios e quedas.

A intensidade e a duração das sessões 
de exercício devem ser reduzidas.

No decorrer da gravidez, com o au-
mento do volume sanguíneo e do débito 
cardíaco, são sentidas algumas diminui-
ções na capacidade de trabalho que im-
plicam adaptações nas sessões de trei-
no e nas rotinas diárias da grávida.

Os exercícios de reforço pélvico e do 
core devem ser mantidos.

Exercícios como agachamento, pran-
chas adaptadas, de reforço do pavimento 
pélvico e core e de mobilização da pélvis 
são importantes rotinas para manter nesta 
fase de gestação.

Esta é uma fase mais sensível para a 
grávida e há alguns sinais a ter em aten-
ção aquando da realização de alguma 
atividade física durante este período, são 
eles: hemorragia vaginal, dispneia (difi cul-
dade em respirar), tonturas, dor no peito 
ou rotura das membranas.

Esperamos com esta informação ter 
ajudado a desmistifi car alguns mitos e a in-
formar e motivar futuras mães a manterem 
a sua prática de atividade física diária, desde 
que devidamente aconselhadas e orientadas. 

Em caso de necessidade, disponham do 
serviço de treino individualizado ROPE 
– Reabilitação e Otimização de Perfor-
mance.

Atividade Física
na Gravidez

– terceiro trimestre

ESPAÇO ESCOLA

.....................................................................................................................................................................
Alunos do 2.º A e professora Margarida Rodrigues  ●  Escola Básica de Recarei

CANTANDO ALICE VIEIRA

F
omos convidados pela Ajudaris 
a criar uma canção com um poe-
ma de Alice Vieira para apresentar 
numa homenagem que vão fazer 
a esta escritora. Escolhemos o poe-

ma “Rei”, do livro de poemas para crianças A 
Charada da Bicharada.

Como não conhecíamos, fomos investi-
gar para conhecer melhor esta escritora e a 
sua obra.

Alice Vieira nasceu em 1943, em Lis-
boa. É licenciada em Filologia Germânica 
pela Faculdade de Letras de Lisboa.

Iniciou a sua carreira de jornalista 
aos 18 anos e trabalhou em vários jor-
nais. Está reformada do jornalismo, mas 
continua a trabalhar no Jornal de Mafra e 
na revista juvenil Audácia, dos Missioná-
rios Combonianos.

Publicou vários romances juvenis, 

poesia, teatro, recolhas de histórias tra-
dicionais, livros infantis e recebeu muitos 
prémios literários. Participou também na 
equipa de escritores de vários programas 
infantis de televisão.

Ultimamente tem-se também dedicado 
à literatura para adultos e orienta ofi cinas 
de escrita criativa.

Alice Vieira desloca-se quase todos os 
dias a escolas e bibliotecas de todo o país 
– e também de países onde os seus livros 
estão traduzidos (Espanha, Alemanha, Ho-
landa, Itália, Suécia, Sérvia, etc.).

Gostaríamos muito que ela nos visitasse.  

Ao sábado não há aulas, pois não, mas no 
dia 4 de novembro trabalhámos!

Fomos fazer a apresentação das canções 
feitas com os poemas de Alice Vieira no COLÓ-
QUIO INTERNACIONAL LER E SER, que se rea-
lizou na Biblioteca Almeida Garrett, no Porto.

Fomos de comboio até ao Porto e de-
pois fi zemos a viagem até à Biblioteca a pé. 
Íamos acompanhados por muitos pais, pela 
nossa professora, Margarida, pela professo-
ra Rosário e pela professora Lúcia de Inglês.

Antes de entrar, tivemos que afi nar os 
cavaquinhos e as violas e lanchámos pois 
estávamos cheios de fome por causa da ca-
minhada! 

A primeira canção foi “Correr”, que tocá-
mos com os cavaquinhos. A segunda foi “O 
Rei” acompanhados com as violas da profes-
sora, do David, do Daniel, do Manuel e do Zé.

Quando acabámos de cantar fomos 
muito aplaudidos!

Voltámos a fazer o percurso a pé até à es-
tação. É um passeio muito bonito e agradável!

Como era um bocadinho tarde, com-
prámos o nosso almoço no McDonald’s e 
fi zemos um “piquenique” no comboio!

Adorámos este dia!
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 Luís Barroso é natural de Duas Igrejas e emigrou em 2014 para a Suíça, onde vive com o cunhado e um amigo.
 O jovem diz que a realidade na Suíça é muito diferente, sobretudo do ponto de vista económico. 

Helena Nunes (texto)

“TODO O EMIGRANTE ESPERA
UM DIA REGRESSAR AO SEU PAÍS”

L
uís Barroso tem 31 anos 
e vive há 3 na Suíça, mais 
concretamente na cidade 
de Basileia, a terceira maior 
cidade do país, com cerca 

de 195 mil habitantes. No seu país, 
Luís Barroso ganhava pouco mais 
que o ordenado mínimo, o que não 
permitia sonhar com uma vida me-
lhor. Partiu de Portugal em julho de 
2014 e conseguiu trabalho através 
de um cunhado que está na Suíça 
há 5 anos. 

Atualmente o jovem de Duas 
Igrejas vive com o cunhado e um 
amigo, também ele paredense. 
Trabalha numa empresa ligada ao 
setor da construção civil e mostra-
-se satisfeito com a mudança que 

conseguiu na sua vida.
Sobre o trabalho, Luís assume 

que teve de se adaptar por força 
das circunstâncias, mas até isso 
demorou o seu tempo. “Foi para 
este trabalho que vim, não foi 
o que eu escolhi. Foi difícil para 
mim a mudança de hora, no pró-
prio trabalho sentia uma pressão 
enorme, mas tive de me adaptar”, 
refere o jovem, recordando as di-
ficuldades que sentiu para realizar 
tarefas básicas do dia-a-dia.

“Quando estás num país di-
ferente onde se fala uma língua 
bem difícil, uma tarefa tão sim-
ples como ir ao supermercado 
ou pedir alguma coisa num bar 
pode ser muito difícil. A realida-
de na Suíça é muito diferente”, 
sublinha.

“Viver em Basel não é muito difícil”

De Basileia, Luís aprecia so-
bretudo a organização da 
cidade e o civismo das pes-

soas. Além disso, o jovem destaca 
a beleza da paisagem à beira rio 
como um dos pontos fortes da 
cidade. 

Para Luís “viver em Basel 
não é muito difícil”. Além de ser 
bonita e muito bem organizada, 
a cidade tem uma ótima rede de 
transportes, com metro, autocar-
ros e comboios sempre a circular 
com um pequeno intervalo de 
tempo, “facilitando muito a cir-
culação” das pessoas, tanto para 
passear como para trabalhar. 

Tirando o aspeto da barreia 
linguística, Luís Barroso acredi-
ta que a mudança para a Suíça 

foi tranquila e positiva para a sua 
vida. O emigrante acredita que 
Portugal ainda tem um grande 
caminho a percorrer do pon-
to de vista económico. E dá um 
exemplo: “Na Suíça o ordenado 
mínimo dá para viveres mais à 
vontade. Em Portugal não”. O jo-
vem acredita que faltam pessoas 
capazes de fazer de Portugal uma 
nação forte, tanto entre quem go-
verna como na população.

Apesar das diferenças abis-
mais entre os dois países, Luís 
Barroso garante que mesmo com 
os defeitos todos - os buracos nas 
estradas e as obras em tempo de 
eleições que depois não são aca-
badas - gosta mais da sua peque-
na “aldeia” de Cristelo (Paredes) do 
que a grande e moderna cidade 
de Basileia (Suíça). 

O jovem paredense sente sau-
dades do convívio com a família e 
os amigos e não esconde que tal 
como qualquer outro emigrante 
espera um dia poder regressar 
ao seu país. “Todo o emigrante 
espera um dia regressar ao seu 
país. Eu não fujo à exceção, mas 
vivo um dia de cada vez”.

PUB PUB

O PAREDENSE EMIGRANTE
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A 
equipa de trail running da Sobreira – Somos Nós Team Sobreira 
– fez-se representar no Trail Amigos da Montanha, disputado em 
Barcelos, no passado dia 19 de novembro, por dois atletas.

José Teixeira e Fátima Vieira participaram no trail de 20 
quilómetros, tendo Fátima Vieira obtido o 2.º lugar no escalão F50 e José 
Teixeira um resultado dentro das expectativas.

O
s escolares do Olá Mouriz vence-
ram os vizinhos da Sobreira, no 
jogo disputado no pavilhão da EB 
2/3 de Paredes, no dia 25 de no-
vembro.

Já os sub-13 perderam por 0-4 frente ao 
vice-campeão nacional. Os primeiros dois go-
los apontados pelo FC Porto surgiram de duas 
falhas defensivas do Olá Mouriz. Na segunda 
parte os paredenses entraram mais determi-
nados em dar a volta ao marcador, mas a tarefa 
tornou-se ainda mais difícil, após o autogolo 
apontado a meio da segunda parte.

O Olá Mouriz ainda beneficiou de algumas 
oportunidades de golo, mas o guarda-redes 
portista impediu os desejos do adversário, de-
fendendo um penalti quando faltavam sete mi-
nutos para o apito final.

Apesar da derrota, o Ola Mouriz mantém-se 
na luta por um lugar no campeonato nacional 
e joga já esta sexta-feira, dia 1 dezembro, com 
o Gulpilhares. No domingo recebe a equipa do 
Valongo.

Na 3.ª jornada do campeonato da 3.ª Divi-
são Nacional – Zona Norte, os seniores do Olá 
Mouriz foram derrotados pelo Fânzeres, por 7-4. 

 Os sub-13 e os seniores perderam pontos na última jornada, mas os escolares venceram os vizinhos da Sobreira.

Equipas do Olá Mouriz
mantêm-se na disputa do campeonato

Equipa da Sobreira
disputou Trail em Barcelos

 Espetáculo com diversas personagens da Disney, será apresentado no ‘Spaccio
     Essência’, no dia 17 de dezembro.
 No mesmo dia irá decorrer um mercado de natal com produtos artesanais.

Musical “Melodias da
Disney” em Sobrosa

zan, a Pocahontas, a Frozen, Rapun-
zel, Bela e o Monstro, entre muitos 
outros.

“As crianças e toda a família 
vão poder descobrir neste mun-
do mágico da Disney todas as so-
noridades de uma forma descon-
traída e cheia de amor”, explicam 
os sócios do ‘Spaccio Essência’, Inês 

também presente a Associação Pro-
tetora da Criança, que vai dar a co-
nhecer aos visitantes o seu projeto 
para apoiar e integrar crianças que 
necessitam de um lar. 

As duas iniciativas vão decorrer 
no ‘Spaccio Essência’, na Avenida da 
Corredoura, n.º 242, em Sobrosa, 
Paredes.

Helena Nunes (texto)

N
o próximo dia 17 de de-
zembro, o ‘Spaccio Es-
sência’, em Sobrosa, vai 
receber o Musical “Me-
lodias da Disney”, que 

reúne os sons mágicos de diversas 
personagens da Disney, como o Tar-

Branco e Daniel Leal.
São esperadas cente-

nas de pessoas, vindas de 
vários pontos do país, para 
assistir a este espetáculo 
que terá uma primeira ses-
são às 10h30 e a segunda 
sessão pelas 17 horas.

Em simultâneo irá de-
correr um mercado de arte-
sanato, com presentes ex-
clusivos de Natal, produtos 
artesanais e 100% naturais 
feitos à mão. O mercado de 
Natal estará aberto entre as 
10h e as 12h e as 14h30 e 
18h30. Na iniciativa estará 

DESPORTO
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A 
última quinzena 
trouxe mudan-
ças na tabela 
classificativa 
da série 2 

da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol 
do Porto. O Aliados 
de Lordelo assumiu a 
liderança na 11.ª jor-
nada do campeonato, 
após vencer o Paços de 
Ferreira B (0-1) e bene-
fi ciar de um deslize do 
União de Paredes, que 
empatou (1-1) no dér-
bi concelhio frente ao 
Nun’Álvares.

No último domingo o 
Aliados de Lordelo somou 
a 11.ª vitória consecutiva 
da época (em 12 jorna-
das). Venceu em casa o 
Folgosa da Maia (1-0) e 
reforçou a liderança da 

 O treinador do Aliados de Lordelo recusa assumir que a sua equipa está na luta pela subida aos nacionais.
 Pedro Barroso diz que a equipa está focada na meta dos 45 pontos, que garantem a manutenção.

“Não falamos em subidas de divisão”
Helena Nunes (texto) muito compromisso de trabalho. 

A equipa tem trabalhado de 
forma árdua e, semana após 
semana, tem alcançado os 
resultados pretendidos. Logi-
camente que nesta altura ne-
nhum de nós pensava ter 11 
vitórias consecutivas, nem 
nos melhores sonhos, mas 
os jogadores têm evoluído 
muito a nível individual e 
coletivo e é isso que nos faz 
sentir satisfeitos.

Não é todos os dias 
que se atingem11 vitórias 
consecutivas. Temos 33 
pontos, mas sabemos que 
o nosso compromisso é 
chegar aos 45 pontos, para 

garantir a manutenção. 
Não alteramos em nada 
aquele que é o nosso ob-
jetivo. 

Mas face aos bons re-
sultados há expectativas 
para a subida de divisão?

Não falamos em subidas 

mas nós não diferenciamos ninguém. 
Abordamos todos os jogos da mesma 
maneira e estamos focados naquilo 
que podemos controlar, que é o nos-
so desempenho e tentar melhorá-lo 
semana após semana. 

É claro que uma equipa que ga-
nha mais vezes no momento está 
mais preparada que as outras. Mas 
isso não justifi ca dizer que esta ou 
aquela equipa é favorita. Só estão 
jogadas 11 jornadas do campeo-
nato e existem equipas que estão 
abaixo dos três primeiros que tam-
bém têm uma palavra a dizer pela 
qualidade do seu plantel.

“A qualidade dos
nossos jogadores

tem-se evidenciado”

Que mudanças trouxe o mis-
ter Pedro Barroso esta época ao 
Aliados?

Tivemos uma preocupação de 
ir buscar jogadores com um deter-
minado perfi l, que pudesse servir o 
clube e as ideias da equipa técnica 
com o máximo de profi ssionalismo e 
rendimento. E foi isso que aconteceu 
até ao momento. Os responsáveis 
pelas 11 vitórias consecutivas são os 
jogadores. A qualidade dos nossos 
jogadores tem-se evidenciado por-
que eles estão focados em defender 
o clube e as ideias do treinador. 

A coesão do grupo é uma fer-
ramenta chave para derrubar os 
adversários?

Neste grupo de trabalho exis-
tem 11 jogadores que jogam, 7 
que vão para o banco e outros 4 ou 
5 que vão para a bancada. E todos 
eles, independentemente do con-
texto em que estão inseridos nessa 
semana, só olham para um cenário, 
que é ganhar. Todos se unem em 
prol desse objetivo comum. Diaria-
mente existe alegria no balneário e 
no clube e, quando assim é, estão 
reunidas as condições necessárias 
para se atingir o sucesso.

O bom momento que o clube 
atravessa elevou as expectativas 
dos adeptos?

É normal que haja uma expecta-
tiva alta face aos resultados. Quan-
do nos deslocamos a Rebordosa e 
temos 400 adeptos e na semana se-
guinte vamos a Paços e temos 500 
ou 600, percebemos que os adep-
tos estão contentes e sentem que é 
possível continuar a vencer.

 Felizmente a equipa tem cor-
respondido às expectativas. E se for-
mos organizados e continuarmos a 
ter um espírito igual aos dos nossos 
adeptos, estaremos sempre mais 
perto da vitória.

Um dos meus objetivos passava 
por tentar aproximar a população 
de Lordelo ao estádio e fi co feliz por 
saber que temos conseguido fazer 
regressar muita gente que estava 
afastada do clube. 

O Aliados de Lordelo vai de-

frontar na 3.ª jornada da Taça da 
AF Porto o Lixa. Qual é a expecta-
tiva para este jogo?

Os jogos com o Lixa são numa 
fase de paragem do campeonato, 

por isso vamos aproveitar esses jo-
gos para manter o ritmo competiti-
vo. Mas temos a ambição de passar 
a eliminatória e ver até onde conse-
guirmos chegar.

série, com 33 pontos, mais 
5 que o União de Pa-
redes, 2.º classifi -
cado, que perdeu 
no terreno do Vila 
Meã (1-0). 

O treinador do 
Aliados de Lordelo 
assume que a equi-
pa está a fazer uma 
excelente campa-
nha, mas recusa-se 
a assumir favoritis-
mos. Pedro Barroso 
diz que o grupo só 
pode pensar em 
objetivos mais am-
biciosos, quando 
conseguir atingir 45 
pontos no campeo-
nato. 

Que avaliação 
faz da sua equipa 
nesta fase do cam-
peonato?

É uma avaliação 
de muita qualidade e 

de divisão. Nes-
te momento 

só estamos 
c o n c e n -
trados em 
conseguir 

os 45 pon-
tos, e ga-

rantir a ma-

nutenção. Só 
quando chegar-

mos a esse momento 
é que podemos pensar em 
alterar as metas. Gostamos de 
dar passos muito seguros. Não 
é fácil ganhar um jogo nesta 

divisão. Todas as equipas têm 
muita qualidade e o Aliados de 
Lordelo tem de estar sempre a 
bom nível, para conseguir con-
trariar essas equipas.

Para si, quem são os 
principais favoritos a dis-
putar a subida?

Nesta série existem 8 ou 9 
equipas com muita qualidade, 
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Resultados e calendário das próximas jornada

Campeonato
de Portugal

série B  - 11.ª jornada
Aliança de Gandra .................1
FC Felgueiras ..........................2

Próxima jornada: dia 3 (15h00)
Salgueiros - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
série 2 - 12.ª jornada

Rebordosa ...............................2
Sobrado ...................................0

Aliados de Lordelo ................1
Folgosa da Maia ....................0

Vila Meã ....................................1
Paredes .....................................0

Nun’Álvares .............................2
Lixa ............................................0

Próxima jornada: dia 2 (15h00)
Penafiel B - Nun’Álvares 

Dia 3 (15h00)
S. Pedro Cova - Rebordosa

Sobrado - Aliados de Lordelo
Paredes - Barrosas

1.ª Divisão – AF Porto
série 2  - 11.ª jornada 

Várzea .......................................0
Parada .......................................2

Frazão .......................................0
Sobrosa ....................................1

Próxima jornada: dia 3 (15 h00)
Parada - Caíde de Rei
Sobrosa - S. Lagares

2.ª Divisão – AF Porto
série 1  - 9.ª jornada

Bougadense B........................ 2
Aliança de Gandra B .............2

Gervide ....................................2
Nun’Álvares B .........................1

Aliados de Lordelo B ............2
Marechal Gomes da Costa .2

Sobreirense .............................3
Escola Futebol 115  ...............0

Inter Milheirós ........................3
Vandoma .................................0

Baltar .........................................5
Zebreirense .............................0

Próxima jornada: dia 2 (15h00)
Nun’Álvares B - Sp. Cruz

Dia 3 (15h00)
Ramaldense - Baltar

Vandoma - Sobreirense
Melres - Aliados de Lordelo B

Aliança de Gandra - B - Ferreira

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 9.ª jornada
São Mateus .............................5
Paredes .....................................3

Próxima jornada: dia 2 (19h30)
Paredes - Caxinas

 5.ª edição da iniciativa da Associação Nacional de Clubes de Patinagem decorre no Pavilhão da Casa do Povo da Sobreira, a 8 de dezembro.

Dia do guarda-redes
de hóquei em patins será em Paredes

O 
renovado Pavilhão Er-
nesto Silva, da Casa do 
Povo da Sobreira, foi o 
palco escolhido para 
a 5.ª edição do Dia do 

Guarda-Redes, uma iniciativa da 
Associação Nacional de Clubes de 
Patinagem (ANACP) dedicada aos 
guarda-redes dos 6 aos 16 anos.

O evento terá lugar no próximo 
dia 8 de dezembro, a partir das 10h. 
Tal como nas edições anteriores, a 
iniciativa tem como objetivo promo-
ver o hóquei em patins e dar a opor-
tunidade aos mais jovens pratican-
tes um contacto com os seus ídolos, 
diz a nota de imprensa da ANACP.

Como monitores estarão pre-
sentes Leonardo Pais (AD Valongo) 
e os recém-consagrados campeões 
do Mundo, Bernardo Mendes (AD 
Valongo) e Tiago Rodrigues (UD Oli-
veirense), a que se juntam os técni-
cos José Caldas e Nuno Areias.

Ainda com as inscrições abertas, 
Paredes sucede a Valongo, Coim-
bra (que recebeu duas edições) e 
Setúbal, como destino das jovens 
promessas das balizas portugue-
sas. “Esta é a quinta edição de um 
evento que já se firmou como de 
cariz nacional e já temos inscri-
ções de guarda-redes da zona de 
Lisboa, que se deslocarão a Pare-
des para participar nesta edição”, 
diz o presidente da ANACP, Rui Car-
valho, citado na mesma nota.

Helena Nunes (texto)

O 
Futebol Clube de Cris-
telo voltou a disputar 
uma prova desportiva, 
depois de um longo 
período em que esteve 

afastado das competições.
A formação de Cristelo disputa 

este ano a Liga de Futsal Inatel UOL 
Porto, tendo vencido o jogo frente 
à AF Celorico de Basto, por 4-0, dis-

 O clube estava fora das competições desportivas desde 2012 por falta de apoios. 

FC Cristelo regressou às 
competições desportivas

putado no dia 18 de novembro, no 
pavilhão gimnodesportivo de Esco-
la EB 2/3 de Cristelo.

No passado domingo, o FC Cris-
telo voltou a vencer desta vez frente 
ao AJ Fiães, por 2-1. Neste momen-
to a equipa do concelho de Paredes 
é líder do grupo B do campeonato 
da Fundação Inatel do distrito do 
Porto.

O FC Cristelo, fundado em 1971, 
tinha cessado as suas atividades em 
2012, devido à falta de apoios. Este 
ano, e já com uma nova direção, o 
apoio dos associados e de alguns 
empresários da freguesia, regressou 
às competições desportivas, estan-
do inscrito na Fundação Inatel para 
disputar a Liga de Futsal Inatel UOL 
Porto.

DESPORTO
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O 
Aliança Futebol Clube 
de Gandra promoveu, 
no passado dia 11 
de novembro, o XXVI 
Convício das Velhas 

Glórias do clube. À semelhança de 
anos anteriores, a iniciativa foi orga-
nizada por um grupo de ex-atletas e 
antigos dirigentes do clube, sendo 
a comissão deste ano constituída 

 Além do almoço, o clube organizou uma homenagem aos antigos atletas e aos dirigentes já falecidos.

Aliança de Gandra promoveu
convívio das velhas glórias 

Helena Nunes (texto)

por Verde, João Moreira, José Adão 
Magalhães, Carlos Santos, António 
Tomé, Marcelino Tomé, José Casei-
ro, Mário Neves e João.

Em comunicado o Aliança de 
Gandra dá nota de que o convívio co-
meçou com uma visita ao cemitério 
para depositar uma coroa de flores 
em memória dos atletas e dirigentes 
já falecidos. Depois, as antigas estrelas 

do clube deslocaram-se ao Complexo 
Desportivo da Cidade para fazerem 
prova das “enormes qualidades” 
que os levaram a envergar a camisola 
encarnada do clube.

O convívio prosseguiu com um 
almoço, num restaurante em Gan-
dra, e com o sorteio de uma cami-
sola do clube, alusiva ao convívio. A 
quantia angariada neste sorteio foi 

entregue ao presidente do Gandra, 
Rui Pinto.

Neste almoço estiveram pre-
sentes vários elementos dos corpos 
sociais do clube, incluindo o presi-
dente da direção e o presidente da 
assembleia-geral, José Mota, e tam-
bém o patrocinador oficial do clube, 
José Duarte. Além dos jogadores da 
equipa principal, Celso e Sousa, e 

do capitão da equipa B, Sá, estive-
ram presentes vários elementos do 
executivo da junta de freguesia e o 
vereador da câmara de Paredes, Ma-
nuel Fernando Rocha.

O convívio prolongou-se até à 
noite, com a realização de um ma-
gusto, e a nomeação da nova co-
missão que vai organizar o convívio 
no próximo ano.

 A equipa Dr. Merino /4Moove obteve 1.º lugar por equipas e venceu a prova de 69 km, através de Mário Fonseca.
 Bruno Sousa, da Satecnosol Outdoor/La Sportiva, foi 2.º na geral.

Equipas de Paredes destacam-se
na última prova do circuito de ultra trail

D
uas equipas de trail 
running de Paredes 
estiveram em desta-
que no Trail Amigos 
da Montanha, que 

encerrou o calendário do Circuito 
Nacional de Ultra Trail 2017. 

A competição decorreu no 
passado dia 19, com partida e 
chegada no centro histórico de 
Barcelos e contou com a partici-
pação de atletas de várias nacio-
nalidades. Em destaque esteve 

Mário Elson Fonseca, atleta da 
equipa Dr. Merino/ 4 Moove, que 
venceu a prova de 69 quilóme-
tros, com a marca de 6h58m. 

A equipa de trail running 
que representa a Clínica Médica 
Eduardo Merino, de Paredes, con-
quistou ainda o 1.º lugar na clas-

sificação por equipas e viu o seu 
atleta Carlos Ferreira a terminar 
na 4.ª posição a prova de Ultra 
Trail.

Já da Satecnosol Outdoor/ La 
Sportiva destacaram-se os atletas 
Bruno Sousa, 2.º na geral, com a 
marca 7h01m, e Bruno Moreira, 

5.º na geral, com 7h13m.
Além da prova de 69 quilóme-

tros, o Trail Amigos da Montanha 
integrou outras provas de distân-
cias mais curtas: o trail longo (40 
quilómetros), trail curto (12 qui-
lómetros) e uma caminhada sem 
fins competitivos.
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 A formação paredense voltou a assumir-se como
     uma “grande potência nacional” no Pitch&Putt.

Paredes sagra-se
vice-campeão

nacional de Golfe

A 
equipa do Paredes Golfe Clube 
(PGC) ficou a apenas duas panca-
das do Citygolf, que venceu em 
casa. Atrás do Paredes Golfe Clu-
be e do CityGolf ficaram a Quinta 

das Lágrimas, a completar o pódio, mais sete 
equipas de todo o país.

Depois do vice-campeonato no Norte de 
Clubes, o PGC voltou a não conseguir alcançar 
o objetivo principal, mas continua a assumir-se 
como grande potência nacional no Pitch&Putt.

O PGC era a equipa mais jovem em prova 
e a única com duas mulheres. Em comunica-
do, o PGC felicitou o capitão António Nunes e 
o treinador Miguel Valença pelas prestações. 
“Este resultado é dedicado ao nosso sócio 
e amigo Alexandre Gomes que, durante 
a prova, recebeu a triste notícia do faleci-
mento do pai. O PGC manifesta-lhe a sua 
consternação. Estamos juntos neste difícil 
momento”, pode ler-se no comunicado.

A equipa do Paredes foi composta por Ale-
xandre Gomes, Diana Pacheco, Leonor Bessa, 
Miguel Cardoso e Pedro Barbosa.

Helena Nunes (texto)

 A atleta do Paredes Golfe Clube integrou o estágio 
da Seleção Nacional, no Oporto, no último sábado. 

Diana Pacheco chamada
à Seleção Nacional

A 
atleta do Pare-
des Golfe Clube, 
Diana Pacheco, 
foi chamada à se-

leção nacional e integrou, 
no passado sábado, dia 25 
de novembro, o estágio da 
Federação Portuguesa de 
Golfe ao abrigo do Progra-
ma de Deteção de Talen-
tos, promovido por este 
organismo.

O estágio teve lugar 
no Oport, sobre as orienta-
ções do selecionador na-
cional, Nelson Ribeiro. 

A jovem de 17 anos 
venceu nos últimos meses 
dois torneios do circui-
to Drive (Net – Sub 18) e 
realizou uma boa Taça da 
Federação, apurando-se 
para a fase matchplay, sen-
do apenas eliminada pela 
vencedora da prova, refe-
re o PGC em comunicado. 
Mais recentemente venceu 
o Open de Portugal P&P, na 
categoria de Senhoras.

Citado no comunica-
do, o treinador da atleta, 
Miguel Valença, mostrou-
-se feliz pela convocatória 
e realçou que se trata de 
um fator de motivação 
adicional para o cresci-
mento da atleta.

A 
Associação PS 
Artes Marciais 
de Paços de 
Ferreira (AAM-
DCVS) marcou 

presença no Campeonato 
Nacional Tradicional da 
Federação Portuguesa de 
Lohan Tao, que decorreu 
no dia 18 de novembro, 
nas Caldas da Rainha.

A comitiva da Asso-
ciação PS Artes Marciais 
Paços de Ferreira foi com-
posta por seis atletas de 
Paços de Ferreira e Pare-
des: o mestre Paulo Sousa, 
de Rebordosa, Pedro Bar-
bosa, de Paços de Ferreira, 
Ana Leonor Costa, de Lor-
delo, Diogo Gonçalves, de 
Rebordosa, Rogério Mar-
tins e Daniel Neto. 

No conjunto os atletas 
conquistaram 21 títulos 
de campeões nacionais, 6 
de vice-campeões e 3 ter-
ceiros lugares, nas várias 
disciplinas.

A Associação PS Artes 
Marciais Paços de Ferreira 
conquistou ainda dois tí-
tulos por equipas, nas dis-
ciplinas de forma equipas 
punhos e forma equipas 
armas.

 Atletas de Paredes e Paços de Ferreira conquistaram vários títulos no
     Campeonato Nacional Tradicional de artes marciais, nas Caldas da Rainha.

Títulos nacionais
nas Caldas da Rainha
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C
erca de 320 atletas senio-
res, de 12 concelhos da 
região, participaram no 
Torneio de Boccia Sénior 
promovido pela Paralisia 

Cerebral Associação Nacional de 
Desporto (PCAND) e pelo Municí-
pio de Paredes, no passado dia 15 
de novembro, no pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo.

O torneio contou para o calen-
dário nacional das competições de 
boccia sénior, dinamizadas pela 
PCAND e juntou atletas de Penafiel, 
Paredes, Lousada, Amarante, Maia, 
Rio Tinto, São João da Madeira, 
Castelo de Paiva, Porto, Anadia, Vila 
Nova de Famalicão e Baião, distri-
buídos por 64 equipas.

Segundo a newsletter do muni-

 A competição decorreu no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.

320 atletas participaram
no Torneio de Boccia Sénior

cípio de Paredes, os vencedores da 
prova foram os atletas da câmara de 
Lousada, ficando em segundo lugar 
os seniores da câmara da Maia e na 
terceira posição a junta de freguesia 
de Canelas. Os atletas da câmara de 
Paredes ficaram na quarta posição.

A entrega dos diplomas foi feita 
pelo vice-presidente da câmara de 
Paredes, Francisco Leal, e o verea-
dor do desporto, Paulo Silva.

De acordo com o município, o 
concelho esteve representado com 
7 clubes e 9 equipas: a câmara mu-
nicipal de Paredes, ADIL – Associa-
ção para Desenvolvimento Integral 
de Lordelo, Associação para Desen-
volvimento de Rebordosa, Centro 
Socioeducativo e Profissional de 
Parteira, Centro Social e Paroquial 
de Vilela, Obra de Assistência Social 
de Sobrosa e a Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes.

Helena Nunes (texto)

 28.º Corta-Mato da Cidade de Amora juntou mais de dois mil atletas das mais prestigiadas equipas.
 Os atletas da Casa do Benfica em Paredes conquistaram o primeiro e segundo lugares do pódio, nas provas de juvenis e infantis.

Jorge Pereira e Beatriz Magalhães
somam pódios no Corta-Mato da Amora

R
ealizou-se no passado dia 
19 de novembro o 28.º Cor-
ta-Mato da Cidade de Amo-
ra, uma das mais prestigia-
das provas desportivas que 

ocorre no concelho do Seixal.
A secção de atletismo da Casa do 

Benfica em Paredes fez-se represen-
tar por vários atletas, tendo-se desta-
cado entre os infantis e juvenis, femi-
ninos e masculinos, respetivamente.

Quanto às participações, foi o 
atleta Jorge Pereira que conseguiu 
o melhor resultado na competição, 
vencendo a prova de 5000 metros 
de juvenis masculinos. No mesmo 
escalão, o colega de equipa Guilher-
me Moreira foi 20.º classificado.

O segundo melhor resultado do 
grupo foi conseguido por Beatriz 
Magalhães, 2.ª classificada na prova 
de 2500 metros de infantis femini-
nos, com Sofia Sousa a ficar em 9.º e 
Inês Magalhães em 10.º lugar.

Do lado masculino, Jorge Jesus 
foi 12.º classificado nos infantis, en-
tre 76 atletas que cortaram a linha 
da meta. Já nos iniciados, André 
Lopes foi 27.º classificado, entre 106 
atletas que terminaram a prova. 

No escalão principal as vitórias 
foram de Rui Pinto (Benfica) e Inês 
Monteiro (Sporting). Na prova mas-
culina, o campeão nacional de cor-
ta-mato Rui Pinto voltou a impor-
-se, ao vencer em 31.30 minutos, o 
mesmo tempo do colega de equipa 
Samuel Barata. Em terceiro ficou Li-

cínio Pimentel (Sporting) vice-cam-
peão português, com a marca 31.45 
minutos. 

A prova feminina foi totalmente 
liderada pelo Sporting, que colocou 
cinco atletas nos primeiros cinco lu-
gares. Inês Monteiro cortou a meta 
na primeira posição, em 28.02 mi-
nutos, menos um minuto do que 
Catarina Ribeiro, com Ana Ferreira a 
fechar o pódio.

Em 9.º lugar, nesta prova, ficou a 
atleta paredense Diana Almeida, do 
Sporting.

A prova que decorreu no parque 
do Cerrado, juntou mais de dois mil 
atletas e contou para o apuramento 
para os Europeus da especialidade, 
que se disputam em dezembro, em 
Samorim, na Eslováquia.

Helena Nunes (texto)
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
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A
o longo da História mais recen-
te ou dita «contemporânea», os 
mais relevantes acontecimen-
tos sociais e políticos do país 
acabaram por se reflectir, de 

forma significativa, nas opções toponími-
cas tomadas a nível nacional e local. O es-
tudo das escolhas para os nomes das ruas, 
praças ou avenidas, sobretudo das da vila 
e sede político-administrativa do concelho 
de Paredes, dão-nos interessantes indica-
ções acerca do passado recente da locali-
dade.

Durante o período do bipartidarismo 
monárquico, ou seja, ante a divisão e con-
centração políticas em torno de «progres-
sistas» e «regeneradores», o concelho de 
Paredes fora predominantemente «regene-
rador». Bastará recordar que era membro 
deste partido o conselheiro José Guilherme 
Pacheco, o mais influente e destacado polí-
tico da História local. 

Essa predominância «regeneradora» 
vai, pois, repercutir-se na toponímia, che-
gando a existir, na vila de Paredes, sete 
ruas com nomes de políticos regenerado-
res, seis das quais em coexistência tempo-
ral. Foram elas: Praça do Avelino (António 
Cardoso Avelino), Rua do Barjona (Augusto 
César Barjona de Freitas), Avenida Campos 
Henriques (Artur Alberto de Campos Hen-
riques), Rua do Fontes (António Maria de 
Fontes Pereira de Melo), Rua do Martens 
Ferrão (João Baptista da Silva Ferrão de 
Carvalho Martens), Rua do Sampaio (An-
tónio Rodrigues Sampaio) e Rua do Serpa 
(António de Serpa Pimentel). 

No final de oitocentos e princípios da 
década seguinte, dada a emergência de 
um nacionalismo potenciado ou revigora-
do pelo Ultimatum Inglês (1890), multipli-
caram-se as homenagens às mais vincadas 
personalidades da gestão e administração 
colonial. Proliferaram assim, por todo o 
país, ruas, travessas, largos e calçadas de 
Roberto Ivens, Mouzinho de Albuquerque, 
Serpa Pinto, Silva Porto, Brito Capelo, etc., 
muitas das quais chegadas aos nossos dias. 

Em Paredes, em virtude de uma escolha 
errónea que, aliás, tem contribuído para 
lançar certa confusão, acrescentou-se, na 

A TOPONÍMIA
«Com a implantação da república, a atribuição toponímica conhece novos critérios ou tendências. 
Os nomes dos «heróis» republicanos, as datas mais significativas do regime, as referências históri-
cas nacionais ou mesmo locais, vão substituir as menções a personalidades fortemente associadas 
ao passado monárquico.»

António de Serpa Pimentel - «O Serpa»

década de 30 do século passado, o apeli-
do «Pinto» à «Rua do Serpa», por se julgar 
tratar-se do administrador colonial (Serpa 
Pinto) e não do político regenerador (Ser-
pa Pimentel). Há, de resto, referência à dita 
artéria numa acta de 1888 (Acta da CMP de 
22/10/1888), dois anos antes do Ultimatum, 
ou seja, anterior ao momento histórico a 
partir do qual sobrevieram as homenagens 
toponímicas aos exploradores coloniais. 

Com a implantação da república, a atri-
buição toponímica conhece novos critérios 
ou tendências. Os nomes dos «heróis» re-
publicanos, as datas mais significativas do 
regime, as referências históricas nacionais 
ou mesmo locais, vão substituir as men-
ções a personalidades fortemente associa-
das ao passado monárquico.

A principal avenida da 
vila de Paredes é, de res-
to, o melhor exemplo do 
que acabámos de afirmar. 
Do primitivo nome «Rua da 
Ponte Nova» passou a «Rua 
do Sampaio». Tomou depois, 
em 1901, a designação de 
outro político regenerador, 
passando a chamar-se «Ave-
nida Campos Henriques». 
Após o 5 de Outubro, à 
maior e mais relevante ar-
téria urbana paredense foi 
dado o nome de «Avenida 
da República», que ainda 
conserva, mas que fora «re-
cuperado». Isto porque, en-
tretanto, em 1918, durante 
o período sidonista, a ave-
nida fora rebaptizada com 
o nome do «presidente-rei» 
Sidónio Pais. Recuperou o 
nome de «Avenida da Repú-
blica» na sessão camarária 
de 1 de Março de 1919, na 
sequência da queda da «Mo-
narquia do Norte».

A inicialmente designa-
da «Rua do Martens Ferrão» 
mudou de «patrono» a 27 
de Outubro de 1910, para 
homenagear o republicano 

depois da revolução, a câmara comunica 
ao governo civil a decisão de lhe atribuir 
o nome «Dr. Paulo Falcão», proeminente 
republicano e à época governador civil do 
Porto. Em 1925, a comissão executiva mu-
nicipal decide dar-lhe o nome de «Vasco 
da Gama» – o que motivara um protesto 
formal da Comissão Municipal do Partido 
Republicano Português –, tendo depois a 
proposta sido chumbada pela comissão 
deliberativa da Câmara (senado municipal) 
na sessão de 23 de Abril.

À «Rua do Barjona» foi atribuída a data 
da implantação da república. A «5 de Ou-
tubro» mantém-se hoje, existindo também, 
numa das suas intercepções, uma traves-
sa da década de 80 com o mesmo nome. 
Numa opção histórica e simbólica que nos 
parece evidente e nada arbitrária, em Pare-
des, a «5 de Outubro» vai dar à «(Avenida 
da) República».

Naquela que era, do ponto de vista po-
lítico, administrativo, comercial e de servi-
ços a parte central da vila de Paredes, onde 
se achava, de resto, o edifício dos Paços 
do Concelho, deixa de haver uma predo-
minância de referências «regeneradoras» 
(Rua do Fontes, do Martens Ferrão e do 
Sampaio), para dar lugar, depois de 1910, 
a figuras e factos do novo regime (Rua Dr. 
Paulo Falcão, António Augusto e Avenida 
da República).

No ano de 1953, foi também substituí-
da uma curiosa designação referente ao 
período de que aqui tratamos. A «Rua 14 
de Maio», que assinalava o fim da chama-
da «ditadura de Pimenta de Castro» (1915), 
fora rebaptizada para «Dr. José Firmino», 
ex-presidente de câmara, nome que ainda 
mantém, tendo anteriormente sido rejeita-
da, em 1925, uma proposta que visava re-
nomeá-la para «Luís de Camões».

Olhando para a actualidade, em todo o 
concelho de Paredes, são escassas as alu-
sões toponímicas à «Primeira República», 
às suas datas históricas ou principais figu-
ras. Conseguimos identificar apenas um 
par de ruas «5 de Outubro» (Mouriz e Pa-
redes), uma travessa «5 de Outubro» (Pare-
des) e três avenidas «da República» (Baltar, 
Lordelo e Paredes).

número um de Paredes: António Augusto 
Gonçalves de Carvalho. A «Rua António Au-
gusto» manteve-se como tal até 5 de Março 
de 1919, quando o próprio homenageado, 
através de um dos vereadores municipais, 
propôs à câmara que rebaptizasse a arté-
ria com a data da queda da «Monarquia do 
Norte», passando então a chamar-se «Rua 
13 de Fevereiro de 1919». Posteriormente, 
ser-lhe-á dado um novo nome e que é o 
que se mantém nos dias de hoje: «Dr. José 
Magalhães», em homenagem ao segundo 
presidente de câmara da república.

Exemplo da republicanização toponí-
mica é também a antiga «Rua do Fontes», 
que correspondia às actuais «Rua 1.º de 
Dezembro», «Praça do Conselheiro José 
Guilherme» e «Largo Nun’Álvares». Um mês 

PUB
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BOLETIM  MONUMENTOS

GOMES DE SOUSA

o seu QUINZENÁRIO de eleição

O 
dr. António José Moreira da Ro-
cha nasceu nas Esmoutadas, 
Cete, a 3 de Abril de 1820. Teve 
por padrinhos o padre António 
José Moreira da Fonseca, reitor 

de Canelas e tio pela parte paterna, e Teresa, 
solteira, tia, por ser irmã da avó materna.

Filho de José Maria Moreira da Rocha, do 
lugar de Beco, em Penafi el e de Teresa Umbe-
lina da Fonseca Moreira de Barbosa, das Es-
moutadas, em Cete.

O padre António José Moreira da Fonse-
ca foi reitor de Canelas, Penafi el, de Maio de 
1802 até que faleceu a 30 de Novembro de 
1856, com 77 anos e foi sepultado com ofício 
de honras. Este reitor de Canelas contribuiu 
com o donativo de 2$400 réis ‘a benefício do 
Exército em Operações’, em Abril de 1833.

Pelo lado paterno descendia de António 
José da Rocha, natural de Beco, em Arrifana 
de Sousa, fi lho do capitão José Delgado da 
Rocha e de Inácia de Sousa. Este António José, 
que era Comendador da Ordem de Malta, foi 
acusado de “Descompor com palavras e ferir 
um familiar do Santo Ofício”. Apresentou-se 
na Inquisição de Coimbra a 17 de Janeiro de 
1753. Foi ouvido e no mesmo dia teve licen-
ça para regressar à sua terra. O processo – n.º 
9805 da Inquisição de Coimbra – não tem 
sentença. [Ordem Soberana e Militar Hospi-

O DR. ANTÓNIO ROCHA
talária de São João de Jerusalém, de Rodes e 
de Malta].

Porque os livros de São Martinho de Pe-
nafi el, desta época, estão inacessíveis no ADP, 
não é possível desenvolver mais a família do 
lado paterno do dr. António Rocha. 

Aqui fi ca apenas um irmão de seu pai, o 
padre João Fulgêncio Moreira da Rocha. As 
inquirições de genere para acesso às ordens 
menores foram tiradas a 18 de Junho de 1827. 
Em 1838 era residente nos Estados da Amé-
rica.

O dr. António teve uma irmã: Maria José 
que nasceu nas Esmoutadas, Cete, a 30 de 
Julho de 1821. Padrinhos o avô materno re-
presentando o padre Filipe Barrilaro [reitor de 
Agosto de 1788 a Abril de 1798] reservatário 
da igreja de Rio Tinto e frei Manuel da Rocha, 
pároco de Cete, representando a tia paterna 
D. Ana Rita Moreira da Rocha.

Teresa Umbelina faleceu em Esmoutadas 
a 10 de Dezembro de 1821 e José Maria Mo-
reira da Rocha casou segunda vez em Cete a 
10 de Março de 1827 com D. Maria Augusta 
Machado de Miranda, f.ª de Firmino José Ma-
chado de Miranda, de Várzea e D. Joaquina 
Rosa de Miranda, de Valverde, neta paterna 
de Caetano António Machado de Miranda e 
D. Rosa Benedita Floriana, neta materna do 
Dr. Carlos José Soares e D. Rita de Cássia Soa-

res, todos de Cete. 
O dr. Carlos faleceu a 18 de Abril de 1812. 

D. Rita faleceu em Gandarelas, Casa de Valver-
de, a 3 de Setembro de 1815 e foi sepultada 
no mesmo dia perto da noite por causa da 
corrupção. Tinha feito testamento de mão 
comum com seu marido e nomeava por 3.ª 
vida no prazo do Casal de Valverde a sua f.ª 
D. Maria.

José Maria e Maria Augusta tiveram dois 
fi lhos: José que nasceu a 7 de Março de 1828 
e João que nasceu em Várzea a 27 de Julho 
de 1829.

O dr. António Rocha formou-se na Escola 
Médico Cirúrgica do Porto em 1841 [n.º 64]. A 
sua tese não existe nos arquivos da Faculdade 
de Medicina.

Fez exame fi nal ou ‘acto grande’ a 18 de 
Maio de 1841 e foi aprovado plenamente.

Durante alguns anos o dr. António Rocha 
foi médico militar, no posto de Cirurgião Aju-
dante.

Entrou como voluntário a 22 Fevereiro 
1845 no 3.º regimento de artilharia.

O quartel era no Campo da Regeneração, 
actual Praça da República, no Porto, onde 
esteve o Quartel-General da Região Militar 
Norte e este médico morava na rua da Carva-
lhosa. 

No livro dos Cirurgiões do Exército e dos 

Corpos, pág. 156, consta a seu respeito:
Cirurgião Ajudante do 3º Regimento de 

Artilharia por Decreto de 22 de Fevereiro de 
1845. Ordem do Exército n.º 9 de 28 do dito 
mês.

Passou no mesmo posto para o Regimen-
to de Infantaria n.º 9, por Decreto de 28 de 
Agosto de 1847. Ordem do Exército n.º 65 de 
10 de Setembro do dito ano.

Demitido, pelo requerer, por Decreto de 
19 de Setembro de 1848. Ordem do Exército 
n.º 48 de 28 do mesmo mês e ano.

Em 1846 era suplente da Junta Militar de 
Saúde, da cidade do Porto.

António José, solteiro, Médico-Cirúrgico e 
sua irmã Dona Maria José, moradores na Rua 
de São Miguel, freguesia da Nossa Senhora da 
Vitória, da cidade do Porto, foram padrinhos 
em Castelões de Cepeda, de António José, 
fi lho de José Guilherme Pacheco, a 7 de Feve-
reiro de 1864.

XII – PONTE DA LAGONCINHA
N.º 87 – Restauro da ponte

Ponte da Langoncinha – Famalicão – A ponte observada na margem sul do rio antes 
das obras.

Famalicão – A mesma vista no seu estado atual.

NR
Atribuída, em princípio, a construção a Dona Gontinha, fi lha de Erão e mulher de D. Egas 

Ermiges.
Era ponto importante do Itinerário de Antonino Pio, que do Porto levava a Braga as tropas 

romanas.
Com este boletim damos por fi nda a publicação dos números referentes ao Distrito do Porto. 



27
Quinta-feira

30 de novembro 2017

HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

_______________________________________________________________________________________________________________________

Pequeno introito
O antigo D. Abade de Singeverga, natural de Bes-

teiros, Paredes, nascimento registado civilmente 
como Joaquim de Sousa, adotou o nome monástico de 
Gabriel de Sousa. 

Nascido a 18 de março de 1912, faleceu a 23 de ja-
neiro de 1997, aos 85 anos, já passados vinte depois 
da sua partida.

Foi o segundo abade eleito do mosteiro de Singe-

verga, gerindo os destinos da ordem beneditina du-
rante 18 anos.

Destacou-se como historiador, pertencendo à res-
petiva academia, e notável pregador e conferencista.

Tem D. Gabriel de Sousa uma longa bibliografia, 
por nós recolhida e dada à estampa em várias edições, 
que faremos reproduzir no final do presente trabalho.

A obra presente tem imenso interesse, dado referir 

imensas outras situações históricas, que não se repor-
tam somente a Travanca, antes englobando muitos 
outros, como terão os leitores oportunidade de ver, 
edição a edição.

Antepomos o texto do “Índice”, sendo que este per-
mite chamar a atenção dos leitores para a densidade 
da temática desenvolvida pelo autor.

Manuel Ferreira Coelho

Mosteiro do Salvador
de Travanca

Índice

(Abertura)

PRIMEIRA PARTE: DA FUNDA-
ÇÃO À REFORMA

1. – Fundação.
2. – Primeiros tempos.
3. – Igreja e torre.
4. – O Couto.
5. – Os Abades perpétuos.
6. – O património monásti-

co.
7. – Os Abades comendatá-

rios.

SEGUNDA PARTE: DA REFORMA 
À EXTINÇÃO

8. – Preliminares da Refor-
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nais (1-12).
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A. Reflexos externos.
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(13-38).
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(46-80).
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21. – Últimos DD. Abades (81-93).

(Epílogo)

“Traçadas para deixar passar ve-
lozmente o progresso, as estradas 
de hoje cortam a direito, sempre a 
atalhar. E é por elas que obrigato-
riamente, como os demais, galopo, 
a maior parte das vezes cheio de re-
morsos de deixar de lado o Portugal 
que sobretudo me interessa: o de 
raízes e vínculos. Há séculos desejo-
so de o surpreender também nestas 
paragens, e só agora o faço! Olhava 
de cima o vale onde se esconde, e se-
guia o caminho, a maldizer a pressa 
do meu tempo! E o que eu perdi du-
rante tantos anos, sem ver e admirar 
ao natural uma das criações mais be-
las do nosso românico! Esta igreja de 
S. Salvador, acolhida ao seu torreão 
ameado, simbiose emblemática da 
cruz e da espada que fundaram a pá-

tria primordial. Pátria a que em qua-
se todo o resto do território apetece 
chamar pátria, pelo vigor feminino 
da sua fisionomia espiritual, mas que 
aqui, singularmente, é masculina no 
corpo e na alma” (1).

A quem do Porto faz acesso ao 
mosteiro pela estrada “pombalina”, 
hoje Nacional N.º 15, não pode, já 
agora, esquecer esta nota do Diá-
rio de Torga. Aquela estrada corre 

pela cumeada divisória das águas 
do Sousa e do Tâmega; passa-lhe 
por baixo, em túnel, a linha férrea 
do Douro, entre as estações de Caí-
de e Vila Meã; e ao chegar ao sítio 
da Trevoada, antes da estrada que, 
à esquerda lhe dá para as terras do 
Torno e santuário de Nossa Senho-
ra da Aparecida, encontra, à direita, 
o estradão que o leva ao mosteiro 
de Travanca. Quantos, porém, “ga-
lopam”, sem sequer “olhar de cima 
o vale onde se esconde” Portugal, 
num dos seus mais representativos 
monumentos de antanho!

Dos antigos, que não galopa-
vam assim, temos descrições me-

nos exaltadas, não menos expres-
sivas. O Dr. João de Barros, na sua 
Geografia, apresenta-no-lo assim: 
“He Casa muito antiga e está em 
muito boa terra, que he hu Valle 
muito grande e de muitas árvores e 
rios e terras regadias, muito deleito-
so ao aspecto” (2).

No século seguinte, o cronista 
Frei Leão de S. Tomás individualiza 
do seguinte modo esta caracteri-

zação geral do nosso escritor qui-
nhentista: “O Mosteiro do Salvador 
de Travanca está fundado no Arce-
bispado de Braga, duas léguas de 
Amarante que lhe fica para a parte 
do Nascente, sete da dita cidade 
de Braga, outras tantas do Porto, e 
duas de Arrifana de Sousa. O sítio é 
plano, mas cercado de Montes; só 
pera a parte de Amarante tem a vis-
ta mais desabafada sobre os passais 
do Mosteiro, que é uma que cha-
mam Seara, que vai correndo um 
espaço largo até à raiz do monte 
de Mancelos, sobre o qual está um 
convento que hoje é dos Padres Do-
minicos e em tempos passados foi 

de Cónegos Regrantes” (3).
Amarante é o concelho em que 

hoje a paróquia se integra; antiga-
mente era do extinto concelho de 
Santa Cruz de Riba-Tâmega. Tam-
bém antigamente pertencia à ar-
quidiocese de Braga; hoje, e desde 
1882, é da diocese do Porto. Mas, 
a essa data e já de há meio século, 
deixara de ser monástica a paróquia 
que sempre o fora. O nosso propó-
sito não é historiar a paróquia, mas 
sim o mosteiro, embora a simbiose 
de Cruz e Espada, de que nos fala 
Torga, ainda seja mais evidente en-
tre as duas instituições eclesiásticas.

Depois desta apresentação su-
mária, não nos deteremos em dilu-
cidações eruditas (ou fantasistas) da 
etimologia do dopónimo, que, tão 
repetido entre nós, alguma explica-
ção bem simples há de ter, que não 
descobrimos nas nossas estantes 
atravancadas de livros. Se achamos 
simplista a do último vigário monge 
– “situado em um baixo cercado de 
montes como entre bancos ou intra-
bancos” (4), igualmente se nos afigu-
ra arrevezada a sugerida na Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira.

(1)MIGUEL TORGA, Travanca 30 
de Março de 1980, in Diário, Vol. XIII, 
Coimbra s.d. (1983), p. 128-129.

(2)Dr. JOÃO DE BARROS, Geo-
grafia de Entre Douro e Minho e 
Traz os Montes (1549) Col. de Mss. 
Inéditos de MPMP, Porto 1919, p. 76.

(3)Fr. LEÃO DE S. TOMÁS, Bene-
dictina Lusitana, T. II (1651), p. 253.

(4)Fr. JOSÉ JOAQUIM DE SANTA 
ROSA CARNEIRO, Breve Notícia do 
Mosteiro de Travanca, no seu “Livro 
de Razão”, manuscrito em posse 
dum particular, donde a extraiu o 
Dr. A. César Pires de Lima, que no-la 
comunicou. O topónimo também 
se escrevia Trabanca.

PRIMEIRA PARTE
DA FUNDAÇÃO À REFORMA

1. – FUNDAÇÃO

“Fundado na primeira meta-
de do século XI, ignora-se o nome 
do fundador, naturalmente algum 
dos ricos-homens, que senhorea-
ram aquelas terras de Entre Sousa 
e Tâmega; as crónicas falam dos 
Monizes”. – Assim resumíamos nós 
próprio (5) uma questão algo em-
brulhada, que vamos tentar expor 
mais por miúdo.

1.ª HIPÓTESE. – Fundado por D. 
Garcia Moniz, filho de D. Mónio Vie-
gas, o Gasco, em 1008.

À falta de documentação arqui-
vística, atribuída a um incêndios 

que houve no cartório do mosteiro, 
temos a inscrição do século XVII, 
que se pode ler numa das paredes 
do claustro, e reza assim (desdobra-
das as letras conjuntas):

ESTE MOST.º DE S. SAL-
uador de Trauanca fundou
D.Gracia Moniz que uiueo
pella era de M.XL.VI … Etc.

Do Livro de Linhagens do Conde 
D. Pedro (6) consta que, no tempo 
do Rei Ramiro (o III) de Leão, veio de 
Gasconha para Portugal D. Mónio 
(ou Moninho) Viegas, com muitos 
cavaleiros e fidalgos, entre os quais 
seu irmão Dom Sesnando, que foi 
bispo do Porto e jaz em Vila Boa de 
Bispo, e seus dois filhos (dele D. Mó-
nio): Egas Moniz o Gasco e Garcia 
Moniz o Gasco. Este seu segundo 
filho é que teria sido o fundador do 
mosteiro do Salvador de Travanca.

Fundamento desta hipótese: 
uma escritura que Frei João do Apo-
calipse diz ter visto no cartório do 
mosteiro de Alpendorada, e que seu 
contemporâneo Frei Leão de S. To-
más transcreve na sua Benedictina 
Lusitana já citada. Nesse documen-
to, o velho Gasco D. Mónio Viegas 
doa ao dito seu filho Garcia Moniz 
meam villam de Travanca cum terris 
ad se pertinentibus, ut ibi aedifice-
tis monasterium ad vestrum patro-
natum. Data: Facta carta die decima 
sexta Augusti, era 1046, que, sendo 
era de César, corresponde ao ano de 
Cristo de 1008.

Contra este fundamento docu-
mental objecta-se:

a) (crítica interna). O docu-
mento não parece autêntico. Al-
guns termos e conceitos (como o 
de padroado) não são da época (7).

b) (crítica externa). Os aconte-
cimentos parece não condizerem. De 
facto, o Conde D. Pedro diz que Dom 
Mónio Viegas com seus filhos e mais 
gente veerom por mar portar na foz 
de Doiro, que é antre o Porto e Gaia, e 
em aquel tempo chamavom-lhe a foz 
Doiro Mao. E lidarom i com mui gram 
peça de Mouros per muitas vezes, e 
matarom i ũu dos filhos, que havia 
nome dom Garcia Moniz, o Gasco. 
Não se sabe com precisão a data da 
chegada dos Gascos à foz do Douro; 
mas se foi no tempo do rei Ramiro III 
de Leão (967-982) e logo de entrada 
tiveram de enfrentar gram peça de 
Mouros em recontros de que resul-
tou, inclusivamente, a morte de ũu 
dos filhos que havia nome dom Gar-
cia Moniz o Gasco, como é que este 
Dom Garcia podia receber a doação 
de Travanca em 1008 passados tantos 
anos depois de morto? (8).

(Continua na próxima edição)
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FICHA TÉCNICA

1782
As propostas de paz elaboradas por Benjamim Franklin e 
Samuel Adams são aceites pela Inglaterra e pela América. 
Franklin- Cientista, estadista e escritor americano (Boston, 
1706 – Filadélfia, 1790), foi um dos homens mais célebres da 
história americana. Adams – (Boston, 1722 – ib., 1803) um 
dos pioneiros da independência americana;
_________________________________________________

1786
Abolida a pena de morte no primeiro estado europeu, o 
Grão-Ducado da Toscânia, no Norte da Itália;
_________________________________________________

1807
O general Junot (Invasões Francesas) entra em Lisboa;
_________________________________________________

1813
Guilherme de Orange regressa à Holanda;
_________________________________________________

1835
Nascimento de Mark Twain, escritor, pseudónimo do nor-
teamericano Samuel Langhome Clemens (Flórida, Missouri, 
1835 – Redding, Connecticut, 1910). Tem uma enorme bi-
bliografia, de que destacamos The Adventures of Tom Saw-
yer, considerado uma das suas obras-primas, sendo que as 
suas obras mais conseguidas atingem, por vezes, um cunho 
épico;
_________________________________________________

1874
Nascimento do político britânico Winston Churchill, Prémio 
Nobel da Literatura em 1953. Líder conservador, foi por duas 
vezes primeiro-ministro, a última no decurso da 2.ª Guerra 
Mundial;

_________________________________________________

1900
Óscar Wilde, escritor inglês de origem irlandesa, morre, em 
Paris, aos 46 anos. Entre mais obras, é autor de “O Retrato de 
Dorian Gray”.
_________________________________________________

ta”, de “Walt” e, ainda, “Trabalhos e Paixões de Benito Prada”, 
morre em Lisboa;
_________________________________________________

Guiné Portuguesa: Banco Nacional Ultramarino-Bissao
(cerca de 1940).

1901
Foi concedido ao Banco Nacional Ultramarino o exclusivo da 
emissão de notas no Ultramar, mas só em 24 de janeiro de 
1903, o governador determinou que fossem recebidas como 
moedas, pelo seu valor representativo, as notas do referido 
banco em todas as repartições públicas. O decreto de 16 de 
maio de 1864 criara o referido Banco e a carta de Lei de 1876 
já lhe concedera essa regalia;
_________________________________________________

1995
Fernando Assis Pacheco, 58 anos, jornalista, poeta e romancis-
ta, autor de “Cuidar dos Vivos”, de “Catalabanza Ouilolo e Vol-

2000
Ansumane Mané, general guineense, responsável pelas for-
ças armadas, foi assassinado a tiro, à falsa fé, nos arredores 
de Bissau;
_________________________________________________

2005
Mário Cesariny de Vasconcelos, pintor e poeta português 
(Lisboa, 1923 – ib., 2006), é distinguido com a Grã-Cruz da 
Ordem da Liberdade;
_________________________________________________

2009
O Prémio Cervantes, o maior galardão das letras, pelo con-
junto da sua obra, é entregue ao escritor mexicano José Emí-
lio Pacheco.

Guiné Bissau: Aeroporto de Bissalanca, zona onde
foi assassinado o general Ansumane Mané.

Dia 30 de novembro
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Prisciliano, um cristão livre”, 
de Victorino Pérez Prieto

Dia 1 dezembro
Em frente à Igreja da Misericórdia
19h00 – Inauguração do programa “Penafiel, cidade de Na-
tal”, iluminação da árvore de Natal, com 24 metros de altura

Dia 2 dezembro
Biblioteca Municipal
10h30 – Atividade ‘Teatro para bebés’: apresentação da 
peça “Arco-Íris”, pelo grupo ETC Teatro

Dia 2 dezembro
Museu Municipal
21h30 – II Festival de Teatro Sentir Penafiel: apresentação 
da peça “Não se paga! Não se paga!”, pelo Grupo de Teatro 
Celoricense; encerramento do festival com homenagem ao 
ator José Pinto

Dia 6 dezembro
Edifício da Associação Empresarial de Penafiel
18h00 – Ações para empresários e empreendedores: “Com-
petências digitais para a internacionalização”

Até 10 de dezembro
Átrio do edifício novo dos Paços do Concelho 
Das 09h00 às 16h30 – Exposição nacional “Aqui morreu 
uma mulher”, integrada nas comemorações do Dia Interna-
cional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres

Dia 2 dezembro
Casa da Cultura de Paredes
21h00 – Apresentação da agenda “Mia Coach”, de Eliana Ribeiro

Dia 2 dezembro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Comemoração do XXI Aniversário da Fundação A 
Lord e XVII da Biblioteca 

Dia 8 dezembro
Pavilhão Municipal de Paredes
Abertura do mercado de Natal, produtos tradicionais, artesa-
nato, gastronomia e animação infantil

Dia 8 dezembro
Largo do Conde
21h00 – Caminhada noturna solidária a favor das vítimas 
dos incêndios

Até dia 31 dezembro
Centro de Interpretação da Cultura Local
Exposição “Ó Vasco, tens cá disto”, dedicada à vida e obra de 
Vasco Santana, da Sociedade Portuguesa de Autores

Dia 4 dezembro
Biblioteca e Arquivo Municipal
Das 09h00 às 18h00 - Exposição “1997-2017: 20 anos a Res-
taurar o Património Documental”

Dia 2 dezembro
Mata e Parque de Vilar
Das 09h30 às12h00 – Ação do BioLousada: “Musgos e Lí-
quenes – Natal Sustentável”

Dia 2 dezembro
ACIP, Casa da Boavista
15h00 – Debate sobre “A Nova Prestação para a Inclusão”, no 
âmbito das Comemorações do Dia Internacional das Pessoas 
com Deficiência

Dia 4 dezembro
Biblioteca Municipal
15h45 – Inauguração da exposição “Arqueologia, a ciência 
que estuda o passado”

Dia 4 dezembro
Biblioteca Municipal
18h00 – Atividade ‘Oficina de um escritor’, com Afonso Cruz

Dia 8 dezembro
Auditório Municipal
16h00 – Peça de teatro “O Principezinho”, pela Jangada de 
Teatro

De 1 a 13 de dezembro
Em vários restaurantes do concelho 
XII Semana Gastronómica Capão à Freamunde 

Dia 12 dezembro
Biblioteca e Arquivo Municipal
15h00 – Atelier ‘Cartões de Natal’ e oficina de leitura, escrita 
criativa e expressão plástica

Dia 2 dezembro
Na Associação de Socorros Mútuos Freamundense 
22h00 – Concerto dos Ecos da Cave  

Dia 7 dezembro
Casa da Cultura de Freamunde
21h30 – Tertúlia literária com Sérgio Godinho, com desta-
que para o último livro “Coração Mais que Perfeito”
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Rebordosa

Albino Ferreira Soares
Faleceu

Albino Ferreira Soares faleceu no passado dia 
21 de novembro, com 51 anos de idade. Era natu-
ral de Rebordosa e residente na Rua Nova do Muro, 
n.º 16-A, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e deixa 
na maior dor seus irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhos e demais 
família.

Beire

Emília Moreira Neto
Faleceu

Emília Moreira Neto faleceu no passado dia 26 
de novembro com 92 anos de idade. Era natural de 
Boim, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
viúva de Manuel Dias. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

Bitarães

José Oliveira da Silva
Faleceu

José Oliveira da Silva faleceu no passado dia 
25 de novembro com 70 anos de idade. Era natural 
de Lodares, Lousada e residente em Bitarães, Pare-
des. Era casado com Maria da Conceição Moreira 
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.

Paredes

João Ferreira
da Silva de Sousa

Faleceu
João Ferreira da Silva de Sousa faleceu no pas-

sado dia 25 de novembro com 82 anos de idade. Era 
natural de Milhundos, Penafiel e residente em Paredes. Era viúvo de 
Luzia Oliveira 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.

Beire

Maria Emília Teixeira
Faleceu

Maria Emília Teixeira faleceu no passado dia 
15 de novembro com 86 anos de idade. Era na-
tural de Lodares, Lousada e residente em Beire, 
Paredes. Era viúva de Adão de Jesus Ribeiro da 
Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

Abílio Dias de Bessa
Faleceu

Abílio Dias de Bessa faleceu no passado dia 14 
de novembro com 90 anos de idade. Era natural de 
Sobrosa, Paredes e residente em Freamunde, Pa-
ços de Ferreira. Era casado com Maria Otília Martins 
Pereira. 

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 

Maria Pinto Ribeiro
Faleceu

Maria Pinto Ribeiro faleceu no passado dia 15 
de novembro com 97 anos de idade. Era natural de 
Gondalães, Paredes e residente em Arcozelo, Vila 
Nova de Gaia. Era viúva de Manuel Babo.

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.

Bitarães

Justina da Silva Gomes
Faleceu

Justina da Silva Gomes faleceu no passado dia 
21 de novembro com 85 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 
Manuel Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

José de Sousa dos Santos
Faleceu

José de Sousa dos Santos faleceu no passado 
dia 16 de novembro com 79 anos de idade. Era natu-
ral de Duas Igrejas e residente na Calçada da Aldeia 
Nova, n.º 7, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com 
Maria Júlia Rosa de Brito.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos 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 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

João Pedro Coelho Barbosa
Faleceu

João Pedro Coelho Barbosa faleceu no passado 
dia 26 de novembro com 17 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo e residente na Rua das Flores, n.º 762 
(Parteira), Lordelo, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Seus pais, irmã 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 ca-
rinho 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 invo-
luntariamente cometida.

Lordelo

Clarinda André Carneiro
Faleceu

Clarinda André Carneiro faleceu no passado dia 
20 de novembro com 83 anos de idade. Era natural 
de Águas Santas, Santo Tirso e residente na Rua 
do Regedor, n.º 72, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
António Moreira Vendas.

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

Adolfo Dias Ferreira (Visa)
Faleceu

Adolfo Dias Ferreira (Visa) faleceu no passado 
dia 27 de novembro com 75 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo e residente na Rua Santo Agostinho, 
n.º 274, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Fer-
nanda da Costa Campos Júnior.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos 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 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.

Paredes

Maria do Céu
Barros de Abreu

Faleceu
Maria do Céu Barros de Abreu faleceu no pas-

sado dia 20 de novembro com 36 anos de idade. Era 
natural de Paranhos, Porto e residente na Rua das Cancelas, n.º 91, Pa-
redes. Vivia em união de facto com Hélder Augusto Ferreira da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

Lordelo

Maria Lúcia
Martins Gonçalves

Faleceu
Maria Lúcia Martins Gonçalves faleceu no pas-

sado dia 28 de novembro com 79 anos de idade. Era 
natural de Lordelo e residente na Rua da Corujeira, n.º 424, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de José da Rocha Coelho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

NECROLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 – Defesa firme 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, reli-
gião, nacionalidade ou sexo.

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 
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NECROLOGIA   |   DIVERSOS

Homenagem
à Céu Foi contigo que todos nós apren-

demos o signifi cado da palavra 
mais bonita, Amor!!

Quando há amor, a morte não con-
segue separar totalmente as pessoas 
e, quem parte, continua sempre na 
memória de quem fi ca.

Mãe e Tia
Por mais que o sofrimento se vá afastando, a sau-

dade que tenho de ti nunca deixará de ser eterna. O 
luto até pode terminar, mas não haverá um único dia 
que não pensarei em ti! Nas conversas de fi m de tar-
de, no teu colo, das tuas risadas, dos teus abraços, 
dos teus beijos e até dos teus puxões de orelhas… 
agora resta-nos retribuir-te juntamente com o meu 
primo, sendo bons meninos, honestos, humildes e o 
mais fortes, como tu sempre desejas-te.

Querida mulher
Minha princesa, não sabemos o dia de amanhã, mas 

fi ca na lembrança, no meu coração e nos meus pensa-
mentos, tudo o que vivemos juntos a dois e a três. Amei-
-te sempre com todas as minhas forças, fi ca para sempre 
um amor, a  longa conversa e um abraço apertado. Essas 
memórias nunca serão esquecidas, não importa quanto 
tempo passe. Assim será a nossa história, uma memória 
que nunca desaparecerá, será uma marca eterna.

Cumprirei as últimas palavras que sussurrei ao ou-
vido, lembras-te?

Filha
Nossa querida fi lha do coração, sempre te ama-

mos do nosso jeito à nossa maneira, talvez não fos-
se como pretendias, mas amamos-te e educámos-te. 
Agora orgulhamo-nos de ver à tua volta… tantos ami-
gos que te adoram, por isso, prometemos fazer o que 
querias… iremos ser ainda melhores pais e avós.

Irmã
Estivemos tão longe e tão perto ao mesmo tempo. 

Todos os dias estáva lá para ti, todos os dias nos vía-
mos e falávamos, também choramos e rimos muito, 
faz parte irmã, é por isso, que nunca esquecerei o ca-
lor da tua mão sempre coladinha à minha.

Cunhada
Foi para nós um enorme orgulho poder fazer 

parte da tua vida. Estando longe ou perto, o nosso 
coração esteve sempre apertadinho.

Fomos sempre o braço direito..., o grande 
alicerce e o ombro amigo de alguém e continua-
ríamos a ser as vezes necessárias por ti, grande 
mulher e amiga, estarás sempre nos nossos co-
rações.

Madrinha
Sou tão pequenina, mas tenho um coração tão 

grande que cabes direitinha dentro dele… Obri-
gada por te ter conhecido linda como a flor mais 
bonita do meu jardim e sorridente como o sol a 
brilhar. Os meus papás não me vão deixar esque-
cer de ti.

Amiga
Fizemos tantas coisa juntas. Adoramos o teu sor-

riso naquele dia à beira-mar, a tua alegria e satisfa-
ção ainda hoje está nas nossas memórias.

O tombo que demos na areia partiu o nosso 
coração, e tu desfizeste-te à gargalhada de tão fe-
liz que estavas. A partir de hoje só nos resta uma 
coisa a cada um de nós, por ti vamos procurar a 
felicidade.

Turma, 10.º CPI
A vida é um desafi o que nos testa, desafi a e tam-

bém nos aquece.
Por isso, nós estamos e estaremos sempre...mas 

mesmo sempre contigo para te dar alento, carinho, 
força e amizade.

Mesmo nos momentos mais solitários em que te 
possas sentir, nós aquecemos-te a alma e procura-
mos brotar-te um sorriso!

MIGUEL, não desistas do que mais belo 
possas guardar dentro de ti... Porque o sentimen-
to que te faz mover é o amor e a amizade de todos 
os que te rodeiam!

E tu nossa
“guerreira”

descansa em paz.

Querida mãe e querida tia…
Querida mulher…
Querida fi lha…
Querida irmã…
Querida cunhada...
Querida madrinha…
Querida amiga…

E D I T A L
CONVOCATÓRIA PARA
ASSEMBLEIA-GERAL

Ao abrigo do disposto no artg.º 30.º dos estatutos 
convoco os associados para reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 16 de dezembro de 2017, 
pelas 21 horas, na sede da associação, sita na Rua de 
S. José, n.º 257 – 4580-117 Paredes, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

- Alteração dos estatutos da associação.
Se à hora marcada não estiverem presentes mais 

de metade dos associados com direito de voto, a as-
sembleia reunirá uma hora depois com os associados 
que estiverem presentes – artg.º 31.º dos estatutos.

Paredes 22 de novembro de 2017

O Presidente da Assembleia,
António Joaquim Sousa Nunes da Costa

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

oparedense@gmail.com  |  www.oparedense.p

Saiba como receber
o jornal em sua casa

visitando-nos:

PUB
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FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

SOPA DE LETRAS

Abóbora
Amaldiçoado
Aranha
Bruxa
Cemitério
Coruja
Doces

HORIZONTAIS
2- Raul (…), um dos maiores nomes do humor portu-
guês (Lisboa, 19 de outubro de 1929 – 8 de agosto de 
2009); 9- Bagatela (fig.); 11- Fatia de carne; 12- Leito; 
14- Recitavam; 16- Viva O (…), peça que marcou a es-
treia do ator no teatro de revista; 17- Elas; 18- Aspeto 
(fig.); 19- Comas ou vírgulas dobradas; 22- Lista; 24- A 
(…) de 1908, sketch do espanhol Miguel Gila, adap-
tado para português por Raul Solnado; 25- Contração 
de “em” com “uma”; 27- Rio Suíço; 29- Pata; 30- Arti-
go antigo; 31- Prefixo (repetição); 32- Alumínio (s.q.); 
33- Quociente de inteligência (sigla); 34- Lança com 
força; 36- Interjeição designativa de dor; 37- Terceira 
nota musical; 38- Teatro (…), teatro fundado por Raul 
Solnado em 1964, estreando, em 1965, a peça O Im-
postor-Geral onde foi protagonista; 43- Estou informa-
do; 45- Partido; 46- Altar; 47- Forma de procedimento; 
49- Nome masculino; 51- Nossa Senhora; 52- Progra-
ma da autoria de Raul Solnado, Fialho Gouveia e Car-
los Cruz, de 1969 (sem hífen); 54- Prefixo (montanha); 
55- Barba na parte inferior do queixo; 56- Contração de 
“em” com “o”.

VERTICAIS
1- (…) da Prata dos Cães, filme de José Fonseca e 
Costa, baseado no livro de José Cardoso Pires, onde 
o ator da foto interpreta um papel dramático (1987); 2- 
Produz som; 3- Símbolo de libra (unidade de massa); 
4- Letra grega correspondente a n; 5- Bafejar; 6- Divin-
dade feminina; 7- Contração de “em” com “a”; 8- Se-
não; 10- Regressar; 12- A Visita da (…), programa de 
grande sucesso da televisão portuguesa em 1977; 13- 
Canção interpretada por Raul Solnado que se tornou 
num enorme êxito popular; 15- Perverso; 20- Preposi-
ção designativa de falta; 21- Presidente da República 
(abrev.); 23- Alternativa; 24- Rebanho de gado miúdo; 
26- Naquele lugar; 28- Casa do (…), sociedade de 
apoio aos artistas, que Raul Solnado fundou juntamen-
te com Armando Cortez; 29- Terra alagadiça; 34- An-
tes do meio-dia (abrev.); 35- O Magnífico (…), peça de 
Freitas do Amaral que valeu ao ator da foto o Prémio 
Carreira Luís Vaz de Camões (2001); 38- A (…) Não Se 
Perdeu, biografia publicada em 1991, escrita por Leo-
nor Xavier (ex-mulher); 39- Caminhai; 40- Variante do 
pronome “o”; 41- radical; 42- parte superior e horizon-
tal de uma mesa, cadeira, etc; 44- Quintal; 47- Gosta 
muito de; 48- Único; 49- Gracejar; 50- Salto brusco; 
52- Nome da letra Z; 53- Prefixo (negação).

Espíritos
Fantasma
Gato
Halloween
Maldição
Máscara
Monstro 

Morcego
Noite
Poção
Samhain
Susto
Vampiro
Velas
Zombie

o seu
QUINZENÁRIO 

de eleição
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