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O União de Paredes venceu o dérbi concelhio com o Aliados de 
Lordelo, por 2-1, no arranque da segunda volta da Série 2 da Divi-
são de Elite da AF Porto. 
Os unionistas mantêm-se na 3.ª posição da tabela, mas estão ago-
ra a 8 pontos do líder, o Aliados de Lordelo, e a 2 pontos do Rebor-
dosa, que conquistou, na Lixa, a sexta vitória consecutiva.

A mulher, de 74 anos, morreu vítima de um incêndio numa habitação em Vi-
lela. O fogo defl agrou no quarto onde a idosa dormia, e terá sido causado por 
um cobertor elétrico. 

Vitória paredense
na 5.ª corrida dos ReisOs acontecimentos que marcaram 2017

União de Paredes
sorriu no dérbi

Idosa que vivia
sozinha morre
em incêndio 

Selecionamos 12 temas que marcaram a atualidade política,
social, desportiva e económica do concelho de Paredes. O paredense Bruno Jesus venceu a corrida principal de 

10 quilómetros. Entre as mulheres destacou-se a spor-
tinguista Francisca Borges. 

A Mara nasceu no pri-
meiro dia do ano, às 
07h59, de parto nor-
mal, com 3,160 quilos 
e 46,5 centímetros de 
comprimento. É a pri-
meira fi lha de um casal 
de Freamunde.

Bebé do Ano do CHTS
é uma menina
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Alunos do Colégio Casa-Mãe
cantaram as janeiras na câmara
uOs estudantes do colégio de Baltar cumpriram a tradição de cantar as janeiras para o executivo 
municipal.

A 
câmara municipal de Pare-
des realizou, no passado dia 
4 janeiro, o tradicional “Jan-
tar de Reis” com os presi-

dentes de junta das 18 freguesias do 
concelho de Paredes. 

No encontro estiveram também 
presentes os vereadores da autar-
quia Beatriz Meireles, Paulo Silva e 
Elias Barros e o presidente da câma-
ra municipal de Paredes, Alexandre 
Almeida. 

O autarca renovou os votos de 
bom ano a todos os presidentes 
de junta, desejando que estes pos-
sam cumprir “com determinação” 
a missão para a qual foram eleitos 
– “contribuir para o desenvolvi-
mento e bem-estar de todos os 
paredenses”.

Jantar de Reis
com os presidentes de junta

O
s alunos do 5.º ano do Colégio Ca-
sa-Mãe, em Baltar, Paredes, foram 
cantar as janeiras na câmara mu-
nicipal de Paredes. Os estudantes 
foram recebidos no edifício dos 

Paços do Concelho, na passada terça-feira, dia 
9 janeiro, pelo presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, o vice-presidente, Francisco Leal, e os 
vereadores Beatriz Meireles, Paulo Silva e Elias 
Barros.

“Foi uma manhã diferente nas escadarias 
dos Paços do Concelho, ao som das vozes afi -
nadas das crianças, acompanhadas dos ins-
trumentos musicais, que cumpriram assim a 
tradição de cantar as janeiras, relembrando 
a visita dos três Reis Magos”, garantiu a autar-
quia em nota publicada nas redes sociais.

HELENA NUNES
— texto —

H
oje, a propósito de tudo ou de 
nada, muito se fala em paz so-
cial e estabilidade, independen-
temente das opções partidárias 
de cada pessoa. É certo que se 

impõe, cada vez mais, a necessidade de se 
ter e manter um governo de estabilidade e 
capaz de proceder às reformas estruturais 
necessárias ao nosso país.

Chamamos a atenção para a forma 
como atuou, naquele tempo de monar-
quia, o ministro Mouzinho da Silveira, que 
só o futuro lhe deu o justo valor. Destaca-
mos, por importante, reter a sua máxima 
de 1823, sendo ministro da Fazenda, afi r-
mando que: “O homem de bem não cogi-
ta tanto da pessoa que governa como do 
bem público, governe quem governar”. 
Desta forma, Mouzinho afi rma a capacida-
de de distinguir entre dois planos – o do 
jogo político e o do interesse público rea-
lizável qualquer que seja o jogo político – 
colocando-o assim bem acima do horizon-
te dos interesses personalizados.

É bom lembrar ainda que a vontade 
nacional deve sobrepor-se a políticas de cir-
cunstância, na exata medida em que é cada 
vez mais urgente implementar as reformas 
para se recuperar do atraso estrutural em que 
nos encontramos em relação à maioria dos 
outros países que formam a União Europeia.

Também nós, de acordo com as nossas 
convicções, devemos mobilizar-nos para 
a concretização de uma política nacional 
que tenha como prioridade a solução das 
questões sociais, do aprofundamento da 
democracia relativamente às grandes ques-
tões nacionais no que concerne às fi nanças 
públicas, ao acesso à saúde e à educação, tal 
como a uma maior celeridade da justiça. Não 
podemos, de forma alguma, contentar-nos 
em sermos unicamente um país de turismo e 
serviços. Devemos também ser competitivos 
nas pescas, na agricultura e na indústria.

Temos de ser capazes de apostar numa 
política de investigação de cultura, de edu-
cação, de desenvolvimento, tal como na 
reforma das mentalidades e da formação 
contínua no campo profi ssional.

Sobre a legislação de Mouzinho da Sil-
veira destaque-se a circunstância de estar 
já muito experimentado na administração 
pública ao tempo quando foi nomeado mi-
nistro em 1823. Registe-se também que foi 
durante dez meses de governo (os primei-
ros em Ponta Delgada, Açores, os últimos 
no Porto e entre uns e outros o desembar-
que no Mindelo) que Mouzinho redigiu o 
conjunto de leis que viria a formar o único 
núcleo legislativo verdadeiramente revo-
lucionário da revolução liberal. Pensava e 
bem, que as ideias políticas são resultantes 
das realidades económico-sociais que lhe 
estão na base, escrevendo que “sem terra 
livre, em vão se invoca a liberdade política”.

Hoje, cabe-nos assumir que o futuro 
depende muito da nossa participação e da 
nossa ação, criando um clima que dê con-
fi ança económica, paz social e tranquilida-
de política.

Mouzinho da Silveira
e o tempo presente
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U
ma mulher de 74 
anos de idade 
morreu, na passa-
da terça-feira, dia 
9 janeiro, na se-

quência de um incêndio que 
deflagrou no quarto da sua 
habitação, em Vilela, Paredes.

O alerta aos bombeiros 
de Lordelo foi dado por vol-
ta das 9 horas da manhã, 
tendo sido mobilizados 12 
elementos e 5 viaturas. Ao 
Jornal de Notícias, o co-
mandante da corporação, 
José Freitas, confirmou que 
quando os meios de socor-
ro chegaram, o quarto já es-
tava tomado pelas chamas, 
não tendo sido possível sal-
var a idosa.

O corpo da vítima, que 
vivia sozinha naquela habita-
ção, foi encontrado já carboni-
zado. Segundo o comandante 
dos bombeiros de Lordelo, o 
incêndio terá sido causado 
por um cobertor elétrico.

PUB

Incêndio num quarto mata idosa em Vilela
uA vítima vivia sozinha e morreu durante o incêndio que deflagrou no quarto da sua habitação.

HELENA NUNES
— texto —

Idoso morreu após cair num poço em Lordelo

U
m homem com 78 anos 
de idade morreu, na 
manhã da passada se-
gunda-feira, dia 8 de 
janeiro, após ter caído a 

um poço de água, em Lordelo.
O acidente aconteceu por volta 

das 9 horas da manhã, na residência 
da vítima, situada na Rua de Santo 
António, que divide as freguesias 
de Lordelo e Rebordosa, no conce-
lho de Paredes.

Segundo os bombeiros, o sep-
tuagenário estaria a tentar reparar 
o motor usado para retirar a água 
do poço quando caiu no interior 
do mesmo, com mais de 10 metros 
de profundidade.

O alerta foi dado pela própria 
esposa, que estava junto do marido 
quando se deu o acidente. 

No local estiveram os bom-
beiros voluntários de Lordelo e a 
Viatura Médica de Emergência e 
Reanimação (VMER) do Hospital 
de São João, no Porto. Apesar dos 
esforços, a vítima acabou por ser re-
tirada do poço já sem vida. No local 
estiveram também psicólogos para 
prestar apoio aos familiares.

uA vítima de 78 anos foi retirada já sem vida do poço de água com mais de 10 metros de profundidade. 

HELENA NUNES
— texto —

FOTO: Roberto Bessa Moreira (JN)

Nelson Jaime Moreira da Silva
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HELENA NUNES
— texto —
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Guilherme procura um dador de medula
Quem pode ser

dador de medula?
- Ter entre 18 e 45 anos;
- Peso mínimo de 50kg;
- Altura superior a 1,5m;
- Ser saudável;
- Nunca ter recebido transfusões após 
1980;

Para se registar como potencial da-
dor de medula óssea deve dirigir-se a 
um dos postos fixos de dadores existen-
tes na zona norte: no Centro de Sangue 
e Transplantação e no Hospital de São 
João, no Porto.

O registo implica apenas preencher 
um impresso e tirar uma pequena amos-
tra de sangue. 
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O 
cancro é, muitas vezes, encarado 
como uma doença de adultos, 
mas a verdade é que em Portu-
gal surgem, anualmente, cerca 
de 350 novos casos de cancro em 

crianças até aos 18 anos de idade, com uma 
taxa de cura de 75%. A doença continua a ser 
a segunda principal causa de mortalidade in-
fantil, incidindo principalmente em crianças 
entre os dois e os quatro anos de idade.

As leucemias e os tumores no sistema 
nervoso central são, no conjunto, metade de 
todas as doenças oncológicas na infância e 
adolescência. Neste mundo de angústia e dor, 
os pais são também um dos grandes sofredo-
res, tendo muitas vezes de deixar o emprego, 
outros filhos e a sua vida para se dedicar ex-
clusivamente às crianças doentes.

O jornal O PAREDENSE foi conhecer a his-
tória do pequeno Guilherme Moreira, de 3 
anos, a quem foi diagnosticada uma leucemia 
linfoblástica aguda (células tipo T), em julho 
do ano passado. A vida deste pequeno guer-
reiro mudou muito desde então, tal como a 
dos pais, Marisa Mota e Mário Monteiro, que 
nos últimos 9 meses foram obrigados a rea-
justar as suas vidas para acompanhar o filho 
nos tratamentos.

“Só com a ajuda dos avós é que conse-
guimos gerir o tempo para tudo”, desabafa 

uMENINO DE 3 ANOS ESTÁ A ENFRENTAR BEM A DOENÇA COM O APOIO DOS PAIS E DO IRMÃO SALVADOR. uFamília de Paredes 
quer sensibilizar as pessoas para importância da doação de medula. uGuilherme está a terminar o sexto ciclo de quimioterapia.

GUILHERME MONTEIRO luta contra uma leucemia

Quem pode ser
dador de medula?

Os dadores são pessoas saudáveis 
que se disponibilizam, de uma 
forma anónima e gratuita, para dar 

medula óssea e assim poder salvar a vida 
de doentes cuja única esperança de sobre-
viver é um transplante de medula.

Basta ter entre 18 e 45 anos, peso mí-
nimo de 50kg, altura superior a 1,5metros, 
ser saudável e nunca ter recebido trans-
fusões após 1980 para ser um potencial 
dador de medula. Pode inscrever-se num 
dos postos fixos de dadores existentes 
na zona Norte, (Centro de Sangue e Trans-
plantação e no Hospital de São João, no 
Porto) doando uma pequena amostra de 
sangue e preenchendo um questionário. 

Helena Nunes (texto)

cação em baixas doses. “Neste momento 
a medula do Guilherme já não está a pro-
duzir células cancerígenas. Mas se voltar 
a aparecer teremos de partir para o pro-
tocolo das recaídas, com mais sessões de 
quimioterapia, e se for necessário para o 
transplante de medula”.

Nos últimos meses as idas ao IPO têm 
sido mais fáceis para o Guilherme. O hospital 
e a equipa de médicos já são uma extensão 
da sua casa e da sua família e ele já fez ami-
gos entre as crianças hospitalizadas. Sobre a 
doença, felizmente, o Gui pouco compreen-
de. “Ele é muito pequeno. Sabe que tem de 
combater uns bichinhos maus que estão 
dentro do corpo e que o dói-dói vai passar”, 
diz a mãe, que não poupa elogios aos profis-
sionais que trabalham no IPO e às excelentes 
condições que o hospital tem para acolher as 
crianças doentes.

Pais apelam
para a importância
de ser dador 

A doença do Guilherme fez Marisa Mota e 
Mário Monteiro despertar para um facto que, 
na opinião do casal, se tem revelado preo-
cupante. O aumento do número de cancros 
entre crianças. Por isso, o casal de Paredes 
entende que o seu testemunho é importante 
para sensibilizar a população para a impor-
tância de ser dador de sangue e de medula. 
“É preciso doar sangue. Desde que come-
çou os tratamentos o Guilherme já levou 
mais de 20 transfusões de sangue. Com 
tantas crianças nesta situação é funda-
mental que as pessoas tenham consciên-
cia de que dar sangue pode salvar muitas 
vidas. E o mesmo acontece em relação aos 
dadores de medula. Há muitas crianças 
que continuam à espera de encontrar um 
dador compatível para conseguir vencer a 
doença”, sublinham. 

Marisa Mota, que deixou de trabalhar logo 
depois de saber que o filho estava doente. No 
início a situação foi bastante mais complicada 
porque o casal tinha acabado de ter outro fi-
lho. Na altura em que o Guilherme ficou doen-
te o irmão Salvador tinha 3 meses de vida. 
“Nos primeiros tempos as coisas foram 
bastante complicadas. Tivemos de deixar 
o Salvador muitas vezes com pessoas da 
família. E mesmo agora é a avó que o leva à 
escola e fica com ele”, explicam os pais, que 
tentam encarar a situação como um sacrifício 
mútuo da família. “A doença do Guilherme 
veio alterar a nossa vida e a da nossa famí-
lia. Todos fazemos sacrifícios por ele e até o 
Salvador, mesmo sem se aperceber, faz um 
esforço pelo irmão”, diz Mário Monteiro.

O diagnóstico
A vida de Guilherme mudou no espaço 

de uma semana. Primeiro foi a respiração 
ofegante e os suores durante a noite, depois 
as nódoas negras. No hospital disseram que 
podia ser uma simples virose. No dia seguin-
te, Guilherme voltou ao hospital devido a 
um inchaço na barriga. “Suspeitavam que 
poderiam ser cólicas abdominais. Depois 
de fazer um raio-x os médicos viram que 
ele tinha o coração dilatado. Como em Pe-
nafiel o hospital não tem cardiologia pe-
diátrica, a médica agendou uma consulta 

no S. João. Mas durante o fim-de-semana 
apareceram-lhe manchas no corpo e não 
quisemos esperar pela consulta”. 

Mais tarde e já no IPO do Porto, Guilherme 
foi submetido a novos exames e o diagnósti-
co tornou-se claro. “Diagnosticaram uma 
leucemia linfoblástica aguda, tipo T. Uma 
das mais raras e grave”, conta a mãe Marisa 
Mota.

A leucemia é a patologia oncológica mais 
frequente em crianças até aos 15 anos. Repre-
senta um terço de todos os cancros e classi-
fica-se pela produção anormal de células da 
medula óssea, transformando-se em cancerí-
genas. A maioria não necessita de transplante 
de medula. No caso do Guilherme, que já ti-
nha células cancerígenas no sistema neuroló-
gico, a leucemia foi considerada de alto risco, 
levando os médicos a adotar um protoloco de 
tratamento diferente. 

“É mais longo e agressivo, mas evita 
que tenhamos más surpresas pelo cami-
nho”, sublinha Marisa Mota. Ao Guilherme foi 
indicado um protocolo de 9 ciclos de quimio-
terapia, alguns em regime de internamento, 
outros em ambulatório. “Neste momento 
ele está a meio do sexto ciclo. Faltam mais 
três, que devem terminar até agosto”, 
acrescenta o pai Mário Monteiro. 

Depois da fase de consolidação, Guilher-
me vai estar um ano em manutenção, uma 
fase do tratamento de pós-remissão que con-
siste na administração prolongada de medi-

PUB

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Rua de Santiago, 444  |  4585-513 Rebordosa
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622

luisbessamovel@gmail.com

Idealizamos todo o tipo de móveis ao seu gosto!

G
U I L H E R M E 
M O N T E I R O 
tem três anos 
de idade e está 
a lutar contra 

uma leucemia linfoblástica 
aguda (células tipo T). Para 
vencer a doença, o pe-
queno Gui precisa de um 
transplante de medula.

A doença foi-lhe diag-
nosticada em julho de 
2016, altura em que o 
pequeno Gui começou a 
fazer tratamentos. Porém, 
no início deste ano o Gui 
sofreu uma recaída e a 
família voltou a fazer um 
apelo para encontrar um 
dador de medula compa-
tível, que possa salvar o 
filho.

Nas redes sociais têm-
-se multiplicado os pedi-
dos de ajuda e as men-
sagens de sensibilização 
para a importância de doar 

medula.
“Doem medula por favor. É sim-

ples e podem salvar a vida de mui-
tos Guilhermes. Façam esta men-
sagem dar a volta ao mundo”, lê-se 
num texto partilhado nas redes sociais 
por amigos e familiares.

Mário Monteiro, pai de Guilherme, 
também tem partilhado vários apelos. 
“Amigos, o meu menino teve uma 
recaída. Peço a quem puder que se 
inscreva como dador de medula. Ele 
precisa de um dador compatível. O 
meu super herói Gui agradece”.

Em abril do ano passado, o jornal 
O PAREDENSE publicou uma repor-
tagem sobre a luta do pequeno Gui 
e dos seus pais, Marisa Mota e Mário 
Monteiro, residentes em Paredes. 

Nessa altura, o Guilherme estava 
a reagir bem aos tratamentos, mas os 
pais fizeram questão de alertar para a 
importância de ser dador de medula e 
ajudar muitas crianças que continuam 
a lutar contra a doença.

Agora com a recaída do pequeno 
Gui, o apelo volta a ser feito.

PUB
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J
á foram entregues os pré-
mios aos vencedores do 
concurso “Montras de Natal”, 
que decorreu ao longo da 
época natalícia. A cerimónia 

70 lojas do concelho participaram
no concurso Montras de Natal
uOs vencedores foram premiados com oferta de livros e de espetáculos promovidos pelo município. 

decorreu na Casa da Cultura de Pa-
redes, no passado dia 6 de janeiro. 

A iniciativa promovida pelo 
município de Paredes, em parceria 
com a Associação de Empresas de 
Paredes – ASEP, contou com a par-
ticipação de 70 estabelecimentos 

comerciais do concelho, localizados 
nas cidades de Paredes, Rebordosa, 
Gandra e Lordelo.

Segundo o município o desafio 
da decoração das montras alusivas 
ao Natal foi lançado aos comercian-
tes do concelho, como desígnio de 

promover, incentivar e dinamizar o 
comércio tradicional, tornando-o 
mais apelativo.

Os prémios entregues aos 
vencedores, de acordo com a clas-
sificação, consistiram na oferta de 
livros e de espetáculos promo-

vidas pelo pelouro da cultura da 
autarquia.

Em Gandra, o prémio da melhor 
montra de Natal foi entregue à loja 
Rita Moda. Em Lordelo, à Eduzar, em 
Paredes à Novelo e em Rebordosa à 
loja Clouth.

HELENA NUNES
— texto —

A 
Piscina Rota dos Móveis, 
em Recarei, só vai rea-
brir ao público no final 
deste mês. O equipa-
mento municipal está 

encerrado desde o dia 10 de dezem-
bro de 2017, na sequência da tem-
pestade Ana, que afetou o concelho 
de Paredes e a região.

A autarquia diz que o edifício 
foi fechado por precaução devido à 
queda de vidros da fachada, encon-
trando-se atualmente em obras de 

Piscina Rota dos Móveis reabre no final do mês

reabilitação.
Só na reabertura do equipamen-

to, no final de janeiro, é que os utentes 
da piscina de Recarei poderão reto-
mar as atividades de hidroginástica, 
hidrobike, hidroterapia, natação para 
seniores, natação adaptada, banhos li-
vres, balneoterapia e aulas de natação 
para bebés, crianças e adultos.

Segundo o pelouro do desporto 
da autarquia, a reabertura do espa-
ço será feita sem prejuízo da mensa-
lidade para os utentes.

uO edifício foi atingido pela tempestade “Ana” e está em obras desde dezembro de 2017. 
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U
m camião que transportava areia 
despistou-se e incendiou-se na 
Estrada Nacional 319-2, em Aguiar 
de Sousa, Paredes, no passado dia 
3 de janeiro.

O acidente aconteceu pouco depois das 
17 horas. O pesado de mercadorias tombou 
na via após um despiste, tendo o motorista fi-

Camião incendiou-se
em Aguiar de Sousa
uO condutor do veículo ficou preso no interior da cabine, mas con-
seguiu sair com a ajuda de um popular. 

cado preso no interior da cabine. Com a ajuda 
de um popular o homem conseguiu sair do 
veículo antes de este se incendiar.

O fogo foi rapidamente extinto pelos 
bombeiros voluntários de Cete, que estive-
ram no local com 10 operacionais e 3 viaturas.

A circulação na EN 319-2 esteve cortada 
durante algum tempo.

U
ma colisão entre três veículos li-
geiros, seguida de um atropela-
mento, na Estrada Nacional 15, em 
Astromil, Paredes, causou na pas-
sada segunda-feira, dia 8 janeiro, 

três feridos ligeiros.
Segundo fonte dos bombeiros de Bal-

tar, a colisão terá ocorrido pelas 9h30, jun-
to a uma passadeira. Dois dos veículos en-
volvidos no acidente estavam parados para 
que um peão atravessasse a passadeira, 

Colisão na EN 15
em Astromil

causou três feridos
uUm veículo ligeiro embateu em outros dois carros que estavam 
parados na passadeira. uO peão que atravessava a rua ficou feri-
do, mas sem gravidade. 

quando um terceiro veículo embateu con-
tra as duas viaturas. 

Na sequência do embate, um homem, 
com cerca de 60 anos de idade, que passa-
va na passadeira foi atingido e os condu-
tores dos dois primeiros veículos também 
ficaram feridos. As três vítimas foram assis-
tidas no local pelos bombeiros voluntários 
de Baltar e de Rebordosa, tendo sido trans-
portadas para o hospital Padre Américo, 
em Penafiel.

Oito viaturas envolvidas num
acidente na A4 em Paredes

U
m acidente que envolveu oito viatu-
ras na A4, entre Baltar e Paredes, no 
passado dia 2 de janeiro, obrigou ao 
corte daquela autoestrada durante 

várias horas. O sinistro aconteceu ao início da 
manhã, no sentido Porto-Amarante.

Um carro que circulava na descida da A4, 
entre Baltar e Paredes, despistou-se, causan-
do de seguida vários choques entre outras 

sete viaturas.
Segundo fonte dos bombeiros de Baltar, o 

sinistro não causou feridos.
No local estiveram sete veículos de duas 

corporações de bombeiros, de Baltar e Pe-
nafiel, e 17 operacionais.

A autoestrada esteve cortada durante al-
gum tempo, para que fosse possível proceder 
à remoção dos veículos e à limpeza da via.

uApesar do aparato, não houve vítimas mortais ou feridos a la-
mentar. uA circulação na autoestrada no sentido Porto-Amarante 
esteve cortada durante algumas horas.

A 
Polícia Judiciária deteve dois ho-
mens por fortes suspeitas de te-
rem agredido violentamente duas 
pessoas em Lousada, com uma 
catana.

Em comunicado, a PJ diz que os dois 
agressores, pai e filho, foram detidos fora do 
flagrante delito, pela presumível autoria de 
dois crimes de homicídio na forma tentada. 
Os factos ocorreram a 30 de dezembro do 

Pai e filho detidos por atacar
duas pessoas à catanada

uOs suspeitos de 63 e 37 anos agrediram duas pessoas com uma 
catana, deixando-os em estado grave.

ano passado, em plena via pública. Após uma 
discussão, os suspeitos desferiram vários gol-
pes com uma catana nas duas vítimas, provo-
cando-lhes lesões graves. Depois fugiram do 
local, deixando as vítimas em estado grave.

Os detidos, pai e filho, de 63 e 37 anos 
de idade, com as profissões de pedreiro e de 
operário de construção civil, foram presentes 
a primeiro interrogatório judicial para aplica-
ção das medidas de coação.
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Bebé do ano do CHTS
é uma menina

e é de Freamunde
uMara veio ao mundo de parto normal ainda antes das 8 da ma-
nhã do dia 1 de janeiro. uParto decorreu sem complicações e mãe 
e bebé estão bem.

M
ara é a bebé do ano do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS). A menina nasceu no 
primeiro dia ano, às 07h59, de 
parto normal.

Nascida às 41 semanas com 3,160 quilos 
de peso e medindo 46,5 centímetros de com-
primento, Mara é a primeira filha de Magda 
Sofia Couto Martins e Eduardo Emanuel Car-
neiro Bessa, dois jovens naturais de Freamun-
de, Paços de Ferreira.

A mãe deu entrada no Hospital Padre 
Américo, em Penafiel, na manhã do último 
dia de 2017, para indução do parto, e a pe-

quena Mara veio ao mundo de parto normal 
ainda antes das 8horas da manhã do dia 1 de 
janeiro, mais precisamente às 07h59, como 
indicam os registos.

O parto decorreu sem complicações e 
mãe e bebé estão bem.

Foi uma gravidez planeada, e Magda, que 
“sempre quis ter uma menina”, refere ter tido 
“uma gravidez calma, sem grandes enjoos”. 
Já o pai confessa que lhe custou “esperar”.

Mara é também a primeira neta de Pau-
la Couto, a avó materna, que não consegue 
esconder o que sente: “é a primeira neta, é 
uma alegria!”.

A 
Fundação A Lord vai dar as boas-
-vindas ao novo ano com um 
concerto de reis. O espetáculo 
vai decorrer no próximo sábado, 
dia 13 de janeiro, pelas 21h30, no 

auditório da Fundação, em Lordelo, Paredes. 
No palco estarão, uma vez mais, o Orfeão 

e a Orquestra da Fundação A Lord para pro-
tagonizar um espetáculo que já tem vindo a 
surpreender nos últimos anos.

De entre estes dois projetos impulsiona-

Orquestra e Orfeão da
Fundação A Lord juntos
em concerto de Reis
uO concerto de Reis decorre este sábado, dia 13, pelas 21h30, com 
entrada livre.

dos pela Fundação A Lord, o Orfeão é o mais 
antigo. Atualmente o coral é constituído por 
cerca de 27 elementos e é dirigido pelo maes-
tro Luís Bovião Monteiro desde a sua criação, 
em 1998.

Já a Orquestra é composta por jovens ins-
trumentistas de sopro, percussão e cordas. Foi 
criada em outubro de 2012 e tem como maes-
tro e diretor artístico o professor Rui Leal. 

A entrada para o concerto é livre, com reser-
va de lugares até ao limite da lotação da sala.
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O 
Centro Hospita-
lar do Tâmega 
e Sousa (CHTS), 
que abrange os 
hospitais de Pe-

nafiel e Amarante, recebeu 
uma nova Viatura Médica de 
Emergência e Reanimação 
(VMER). A nova VMER-Vale do 
Sousa já entrou em funções, 
substituindo a anterior viatu-
ra que já apresentava quase 
700 mil quilómetros.

Sediada em Penafiel, esta 
viatura vai servir a vasta área 
de influência do CHTS, que 
abrange 12 concelhos em 4 
distritos.

Em média, a VMER-Vale 
do Sousa sai seis vezes ao dia 
para socorrer situações con-
sideradas graves e muito gra-
ves, sendo que cerca de 25 
enfermeiros e 25 médicos fi-
cam de serviço a esta viatura.

Citado na nota de im-
prensa, o presidente do Con-
selho de Administração do 
CHTS garantiu estar contente 
pela atribuição desta nova 
viatura, “há muito aguar-
dada pela população”, e 

O 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
(CHTS) recebeu na úl-
tima semana 87 novos 
médicos internos, que 

vão realizar a sua formação nos hos-
pitais de Amarante e Penafiel.

São 67 internos do Ano Comum 
e 20 internos de Especialidade dis-
tribuídos pelas valências de Anes-
tesiologia, Cardiologia, Cirurgia, 
Ginecologia/Obstetrícia, Medicina 
Interna, Ortopedia, Patologia Clíni-
ca, Pedopsiquiatria e Psiquiatria.

Na sessão de acolhimento dos 
médicos internos, que decorreu a 2 
de janeiro, no auditório do Hospital 
Padre Américo, em Penafiel, foram 
apresentados os diferentes Serviços 
pelos seus diretores, e as formalida-
des e dinâmicas institucionais do 
Centro Hospitalar.

Durante a sessão, o presidente 
do Conselho de Administração, Car-
los Alberto, apelou à capacidade e 
disponibilidade dos novos médicos 
internos para “ir ao encontro das 
necessidades da população”. “So-
mos a segunda maior urgência do 
Norte e a quarta maior do país. A 

Centro Hospitalar Tâmega e Sousa com
mais de 80 médicos internos em formação

uDos 87 médicos internos, 67 são internos do Ano Comum e 20 são de Especialidade. 

área de influência do CHTS abran-
ge cerca de 520 mil habitantes,” 
sublinhou.

Segundo a nota de imprensa 
do Centro Hospitalar, o número de 
internos que escolhem o CHTS para 
a sua formação tem aumentado de 
ano para ano. 

Em 2016, foram 60 internos do 

Ano Comum e 15 internos de Espe-
cialidade que entraram no Centro 
Hospitalar. O ano passado, o núme-
ro aumentou e o CHTS recebeu 67 
internos de Ano Comum e 15 inter-
nos de especialidade.

Diana Castro e João Costa, na-
turais de Marco de Canaveses, são 
internos do Ano Comum e ambos 

escolheram o CHTS como primei-
ra opção para fazerem o Internato 
Médico. Citado na mesma nota, 
Diana Castro aponta a proximida-
de ao Marco de Canaveses como 
uma das razões para a escolha do 
CHTS. 

A proximidade à área de resi-
dência é também referida por João 

Costa, que assume ainda a vontade 
de “conhecer a realidade de um 
hospital periférico”.

O CHTS compreende as unida-
des hospitalares de Penafiel e de 
Amarante, servindo uma população 
superior a meio milhão de pessoas, 
distribuída por 12 concelhos em 4 
distritos.

 

HELENA NUNES
— texto —

Nova VMER-Vale do Sousa
já está no terreno

uA nova viatura de emergência vai servir uma vasta área de influência que abrange 12 
concelhos. 

enalteceu que o investimen-
to permite assegurar a assis-
tência com mais rapidez e 
segurança. 

Relembrando que a 
VMER-Vale do Sousa é a que 
tem mais saídas e quilóme-
tros, a diretora do Serviço de 
Urgência do CHTS, Carla Frei-
tas, defendeu que a nova via-
tura, mais segura e funcional, 
é fundamental para prestar 
os cuidados à população. 

Já Renato Barros, enfer-
meiro-chefe do Serviço de Ur-
gência do CHTS e coordena-
dor da VMER-Vale do Sousa, 
sublinhou também a impor-
tância da nova viatura, garan-
tindo que esta permite “che-
gar às pessoas em melhores 
condições, com mais segu-
rança para os operacionais, 
e rapidamente”.

A nível nacional, foram 
entregues 22 novas viaturas 

VMER a 21 instituições hos-
pitalares, resultado de uma 
parceria entre o Instituto Na-
cional de Emergência Médica 
(INEM) e os Serviços Partilha-
dos do Ministério da Saúde 
(SPMS), integrada no plano 
de revitalização do INEM tra-
çado pelo Ministério da Saú-
de. O objetivo é um transpor-
te rápido e uma ação eficien-
te na prestação de cuidados 
pré-hospitalares ao cidadão.
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“Mudar de país contribuiu muito para
o crescimento pessoal e profissional”

uMarina Teixeira, 26 anos, é enfermeira e trabalha em Fribourg, na Suíça, na área da geriatria.
uEmigrou para a Suíça em 2014, com o namorado, por falta de oportunidades de trabalho em Portugal.

HELENA NUNES
— texto —

M
ARINA TEIXEIRA é 
uma jovem enfermei-
ra que foi “forçada” a 
abandonar o seu país 
em 2014 porque não 

encontrou um trabalho que corres-
pondesse aos seus objetivos profis-
sionais. “A falta de oportunidades 
e de condições de trabalho” conti-
nuam a ser as principais razões para 
que os enfermeiros em início de car-
reira emigrem, diz a jovem.

“Tenho vários amigos que, tal 
como eu, vieram para a Suíça à 
procura de novos desafios. Mas 
também tenho amigos a viver em 
Angola Londres e Paris”.

Marina partiu para a Suíça em 
abril de 2014, indo-se encontrar 
com o namorado Pedro, médico-
-dentista, que tal como ela foi atrás 
de oportunidades melhores.

“Enquanto tivermos energia 
devemos ir à procura de oportu-
nidades, desafios e algo que nos 
abra a mentalidade. Mudar de 

país contribuiu muito para o meu 
crescimento pessoal e profissio-
nal”, sublinha Marina, que esteve 
dois meses a trabalhar como empre-
gada de limpeza até obter os papéis 
para trabalhar na sua área.

Desde então, tem estado a tra-
balhar como enfermeira no serviço 
de geriatria de um estabelecimento 
médico-social em Fribourg. Marina 
trabalha em média 42 horas sema-
nais e garante que este é um traba-
lho gratificante. 

“Trabalhar com pessoas em 
idade avançada é uma aprendi-
zagem para a vida. A capacidade 
intelectual e física que muitas de-
las têm é magnífica de ver e acom-
panhar. Envelhecer pode ser tam-
bém uma história bonita antes de 
morrer”, conta a jovem, admitindo 
que os momentos mais difíceis são 
aqueles em que têm de lidar com a 
partida de um utente. “Nestas pes-
soas existem histórias, momen-
tos, alegrias mas também sofri-
mento, como em todos nós”.

Apesar de ter tirado um curso de francês, 
Marina admite que no início enfrentou 
algumas dificuldades quando chegou à 

Suíça. O tempo foi ajudando a superar a bar-
reira linguística e a conseguir adaptar-se ao 
estilo de vida. A jovem garante que a Suíça é 
um país muito organizado a nível social e eco-
nómico, mas não tem o mesmo encanto que 
Portugal.  

“Os portugueses são mais calorosos, 
descontraídos e genuínos. A gastronomia 
portuguesa é e sempre será a melhor. E 
na Suíça é muito elogiada. De repente 
veio-me à memória o excelente arroz de 
cabidela da minha avó, a tarde de maçã 
e o bolo de bolacha da minha tia e o deli-

“Bulle é uma cidade pequena, as paisagens

são magníficas e as pessoas acolhedoras”

cioso bacalhau com natas da minha mãe. 
Que saudades…”. Marina sublinha também 
a grande generosidade dos portugueses. 
No verão do ano passado vários emigrantes 
portugueses angariaram bens alimentares e 
outros materiais na Suíça para enviarem às ví-
timas da tragédia dos incêndios em Portugal.

De Paredes, Marina guarda sobretudo 
saudades da família, da comida da avó da tia 
e da mãe, e dos momentos inesquecíveis par-
tilhados com os amigos. 

Embora Portugal não lhes ofereça as con-
dições necessárias para desempenharem as 
suas profissões, Marina e Pedro acreditam 
que um dia podem voltar. Até lá, o casal pre-
tende aproveitar a vida na Suíça.

Marina Teixeira com o namorado Pedro
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O 
ROPE Queima Gorduras trata-se de um pro-
grama multidisciplinar onde se inclui o 
exercício físico, a nutrição e a psicologia 
motivacional/coaching. A combinação des-
tas três áreas do conhecimento permite-nos 

obter resultados muito positivos no que toca ao emagre-
cimento de forma saudável e ao incentivo à prática de 
exercício físico.

Ao longo de 10 semanas, o plano de exercício físico 
é desenvolvido em duas fases: numa primeira fase (duas 
a três semanas) decorre a avaliação de várias componen-
tes físicas, nomeadamente, postura corporal, aptidão car-
diorrespiratória, resistência muscular e coordenação. Nes-
te período é, também, aprimorada a execução técnica de 
exercícios que constituem alguns movimentos básicos que 
são realizados diariamente pelo cidadão comum como, 
por exemplo, o agachamento, o levantamento do peso, o 
puxar e o empurrar. A execução correta destes exercícios 
será muito importante numa fase posterior, aquando da in-
trodução de exercícios mais complexos que requerem um 
maior controlo motor.

Posteriormente, a fase com maior impacto ao nível 
da composição corporal é conseguida através do méto-
do de treino HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensidade 
- exercícios aeróbios realizados a alta intensidade num 
curto período de tempo, intervalados com momentos de 
descanso) o qual promove uma maior queima calórica e 
consequente perda de massa gorda. 

Para além dos benefícios que o exercício físico pro-
porciona ao nível da composição corporal, existem outros 
benefícios para a saúde, tais como: melhoria da função 
cardiorrespiratória, aumento da massa óssea e/ou preven-
ção da sua perda, aumento da força muscular, melhoria da 
função imunitária, aumento da autoestima e melhoria dos 
estados de depressão e ansiedade. 

Ao nível nutricional, procura-se, numa fase inicial, ca-
raterizar o historial clínico, composição corporal, hábitos 
alimentares e o comportamento alimentar motivado por 
fatores emocionais. Todo o acompanhamento é realizado 
tendo por base os pressupostos da entrevista motivacional 
e cada paciente tem acesso a prescrição alimentar indi-
vidualizada, com uma restrição energética moderada e 
ajustada às suas preferências alimentares. Semanalmente, 
os participantes são reavaliados quanto à composição cor-
poral e adesão à prescrição alimentar e, quando necessário, 
são realizados os devidos ajustes ao plano inicial. 

A vertente psicológica motivacional/coaching as-
sume o importante papel de aprimorar a relação entre os 
pensamentos, as emoções e os comportamentos, para 
que se consiga uma melhoria em termos de bem-estar 
pessoal global, ou seja bem-estar físico e psicológico. Três 
dos principais fatores a conquistar serão a resiliência, 
a auto motivação e a motivação do próximo. Neste pro-
grama, a linha de intervenção visa compreender a perso-
nalidade de cada um e perceber a forma como reagem 
a diferentes estímulos (internos ou externos), para, me-
diante isso, se definir uma estratégia que sirva da melhor 
forma os objetivos de cada um.

Sinta-se bem
no corpo em que vive

Equipa Multidisciplinar ROPE Queima Gorduras
CLÍNICAS NUNO MENDES

OPINIÃO   |   ESPAÇO ESCOLA

PROGRAMA ECO-ESCOLAS
.................................................................................................................................................

Professora Olívia Pena com alunos do Clube de Jornalismo  ●  Escola Básica da Sobreira

A nossa escola está inscrita no Programa Eco-Escolas. 

E
ste é um programa educativo 
internacional promovido pela 
Fundação para a Educação Am-
biental (FEE), cuja secção por-
tuguesa é a Associação Bandei-

ra Azul da Europa (ABAE). O programa 
“Eco-Escolas” pretende encorajar o de-
senvolvimento de atividades, visando 
a melhoria do desempenho ambiental 
das escolas, contribuindo para a altera-
ção de comportamentos e do impacto 
das preocupações ambientais nas dife-
rentes gerações, reconhecendo e pre-
miando o trabalho por elas desenvolvi-
do. Visa, ainda, criar hábitos de partici-
pação e de cidadania, tendo como ob-
jetivo principal encontrar soluções que 
permitam melhorar a qualidade de vida 
na escola e na comunidade. São, tam-
bém, preocupações deste programa a 
disseminação de uma metodologia de 
abordagem das questões ambientais, 
inspirada na Agenda 21. São muitas as 
atividades em desenvolvimento em 
prol do ambiente.

SEMENTEIRA DE ÁRVORES
AUTÓCTONES

Em novembro, plantámos semen-
tes de árvores autóctones. Fizemos 106 
germinações, que esperamos que se 
desenvolvam para transplantarmos an-
tes do final do ano letivo. 

CRIAÇÃO DO NÚCLEO
DE AMIGOS DA ESTUFA
A nossa estufa, bem como a horta 

na sua envolvência, encontravam-se em 
mau estado. No sentido de dinamizar 
estes dois espaços, o Eco Clube criou o núcleo de amigos da 
estufa. Inscreveram-se para este núcleo vários professores e 
alunos das turmas A e D de 5.º ano; A, B e D de 6.º ano; A, B 
e C de 7.º ano; C de 9.º ano; 

Numa primeira fase procedeu-se à limpeza do espaço, 
arranque das ervas daninhas e preparação do solo. No se-
gundo período proceder-se-á à plantação de plantas aro-
máticas, hortícolas e flores.

HORTAS ESCOLARES BIO
Candidatámo-nos a este projeto da ABAE – Associação 

Bandeira Azul, que juntamente com a AGROBIO convidam 
as escolas da rede Eco-Escolas a participar num Concurso 
de Hortas Escolares.

COMPOSTAGEM NA HORTA 
A compostagem é um processo biológico através do 

qual os microrganismos transformam a matéria orgânica 
numa substância semelhante ao solo, chamada de compos-
to. Este composto, rico em nutrientes, melhora o crescimen-
to das plantas.

O compostor, que se encontra ao fundo da horta da nos-
sa escola, será dinamizado com os restos de matéria orgâni-
ca provenientes da cozinha (restos de fruta e hortaliça). A 
fase de recolha já começou.

CAMPANHA DE RECOLHA DE PILHAS - 
“PRÉMIOS PROCURAM PILHAS”

Teve início em novembro uma campanha de recolha de 
pilhas. Os pilhões encontram-se distribuídos por vários es-
paços da escola: hall de entrada (pilhão maior), biblioteca, 
secretaria, direção, sala dos professores.

As pilhas e baterias de uso doméstico apresentam 
um grande perigo quando colocadas no lixo, acabando 
por chegar ao meio ambiente. Na composição dessas 
pilhas são encontrados metais pesados como cádmio, 
mercúrio e chumbo, que são extremamente perigosos 
para a saúde humana. A contaminação por metais pesa-
dos pode originar cancro e mutações genéticas. O que 
chega à natureza volta para nós, novamente, através da 
água e dos alimentos. Por isso, temos de evitar a conta-
minação!

CAMPANHA DE RECOLHA DE ÓLEO – 
OLEÃO NA ESCOLA

A nossa escola foi contemplada dois oleões. 
Ao longo do 2.º período, far-se-á a sensibilização da co-

munidade escolar para a importância da recolha e reutiliza-
ção do óleo usado, bem como a dinamização da divulgação 
da campanha, que estará a cargo dos alunos de 7.º ano na 
disciplina de Oficina de Media.

Germinações
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LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Rua de Santiago, 444  |  4585-513 Rebordosa
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622

luisbessamovel@gmail.com Idealizamos todo o tipo de móveis ao seu gosto!

F
ARIAUTO é uma empresa 
jovem e dinâmica, espe-
cializada no ramo auto-
móvel. Desde o primeiro 
dia que se pautou pela 

independência, honestidade e se-
riedade, tendo alicerçado aqui a 
sua implantação no mercado.

António Faria é o rosto princi-
pal da Fariauto. Com 25 anos de 
experiência neste setor, o empre-
sário mostra-se orgulhoso pelo ca-
minho percorrido e o sucesso que 
a empresa alcançou na região.  

Onze anos após ter começado 
a trabalhar na Fianor em Penafiel, 
António Faria decidiu lançar-se por 
conta própria, fundando, em outu-
bro de 2003, a Fariauto. Abriu o pri-
meiro stand em Mouriz, e em 2009 
mudou-se para a cidade de Pare-
des, onde ainda hoje se mantém, na 
Rua da Igreja Velha, junto à rotunda 
Francisco Sá Carneiro.

Automóveis
seminovos

e usados com
uma boa relação
qualidade-preço

A variedade é uma das gran-
des apostas da Fariauto. Num 
espaço amplo e bem localizado, 
o cliente pode encontrar automó-
veis seminovos e usados de várias 
marcas com uma boa relação qua-
lidade-preço. Além disso, todas 
as viaturas têm garantia e podem 
ser adquiridas com financiamen-
to até 120 meses.

Na Fariauto o cliente pode 
também contar com o know-how, 
transparência e fiabilidade da 
empresa com largos anos de ex-
periência no setor automóvel.

 “Tentamos ir ao encontro da-
quilo que o cliente procura e do 
que pretende gastar”, garante An-
tónio Faria, que diz não se puder 
queixar do negócio que tem vin-
do a melhorar desde 2014.

Nos últimos anos registou-se 
um aumento na procura de au-
tomóveis comerciais e a Fariauto 
acompanhou o fluxo do mercado. 
O proprietário acredita que 2018 
será um bom ano para o setor e 
mostra-se confiante na capacida-
de da empresa continuar a cres-
cer nos próximos anos.

O local certo para
comprar o seu carro

Stand de automóveis está aberto há quase 15 anos, junto à rotunda Francisco Sá Carneiro, em Paredes. 
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Doze acontecimentos que marcaram o concelho em 2017
uO ano que agora terminou foi pródigo em acontecimentos no concelho e na região. uDas conquistas do Campeonato da Europa e do Mundo de hóquei em patins à vitória do PS e de 
Alexandre Almeida nas autárquicas de outubro, selecionamos aqui 12 temas que marcaram a atualidade política, social, desportiva e económica do concelho de Paredes.

HELENA NUNES
— texto —

EM JANEIRO o 
JN publicou as 
conclusões de 

um relatório do Or-
ganismo Europeu 
de Luta Anti Fraude 
(OLAF) que inves-
tigou suspeitas de 
fraude com milhões 
da União Europeia 
usados na constru-
ção dos centros es-
colares.

O polémico pro-
cesso do OLAF, que 
começou por apontar irregularidades em quatro escolas e obrigar à devolução de 2,9 mi-
lhões de euros, desencadeou a supervisão de mais nove centros escolares, obrigando à de-
volução de mais 3,1 milhões de euros. A câmara está impedida de aceder a fundos, até a um 
montante de 6 milhões de euros. ■

Câmara acusada por “fraude” 
com fundos europeus

Complexo das Laranjeiras
remunicipalizado

OS seis mil 
hectares de 
zona verde 

do Parque das Serras 
do Porto – que en-
globa os concelhos 
de Gondomar, Pare-
des e Valongo – são 
classificados como 
Paisagem Protegida 
Regional com a pu-
blicação em Diário 
da República.

Aprovado em 
abril de 2017 numa 
reunião do Conselho 
Metropolitano do 
Porto, o projeto abrange as Serras de Santa Justa, Pias, Flores, Santa Iria e Banjas e tem o Alto 
Patrocínio da Presidência da República.

Parque das Serras do Porto
é Paisagem Protegida Regional 

FOI um dos te-
mas que mais 
marcou a cida-

de de Paredes logo 
no início do ano de 
2017. Os terrenos 
do antigo Comple-
xo Desportivo das 
Laranjeiras, que em 
2008 a câmara tinha 
vendido à Guedol, 
para construir um 
centro comercial, 
voltaram a ser pro-
priedade do município. A aquisição em hasta pública custou 1,6 milhões de euros. Contudo, 
na altura só foi pago um sinal de 320 mil euros. 

A promessa de reabilitação do espaço até ao verão, nunca chegou a ser cumprida pelo 
anterior executivo. O contrato ainda aguarda o visto do Tribunal de Contas. ■

CERCA de 200 
associados da 
Associação Hu-

manitária dos Bombei-
ros Voluntários de Cete 
aprovaram em março a 
destituição da direção, 
à data liderada por Cel-
so Moreira, numa as-
sembleia geral atípica, 
que decorreu no par-
que de estacionamento 
do quartel. 

A reunião aconte-
ceu depois de a direção 
contestar a validade de 
um abaixo-assinado, 
por suspeitas de falsifi-
cação de assinaturas. 

A deliberação acabou por ser revogada menos de um mês depois, mas a direção e o coman-
dante decidiram sair, dando lugar a uma nova equipa, liderada por José Oliveira. ■

Contestação nos bombeiros
de Cete leva à demissão
do comando e direção

A EQUIPA de Polo 
Aquático de Pa-
redes voltou a 

escrever um novo ca-
pítulo na história do 
desporto concelhio, ao 
conquistar mais uma 
Taça de Portugal, a ter-
ceira consecutiva na 
história do clube. Na 
mesma época a equipa 
conquistou a Supertaça 
Carlos Meinedo. 

De fora das ambi-
ções ficou só o campeonato nacional, conquistado pelo Fluvial Portuense. Se tivesse conquis-
tado o título nacional, a formação paredense tinha conseguido repetir o triplete alcançado em 
2015, quando conquistou os três principais títulos nacionais da modalidade. ■

Polo Aquático conquista terceira 
Taça de Portugal consecutiva

EM março, António 
Costa esteve em 
Paredes para par-

ticipar num jantar de 
apoio à candidatura 
do PS à câmara muni-
cipal e destacou Pare-
des como um concelho 
fundamental para a 
economia do país, mui-
to devido à indústria do 
mobiliário.

Na altura, o primei-
ro-ministro aproveitou 
o discurso para salien-
tar as palavras do vice-
-presidente da Comis-
são Europeia que reconheceu os bons resultados que o país alcançou em matéria de défice. ■

António Costa em Paredes



13
Quinta-feira

11 de janeiro 2018

UM relatório da 
Inspeção Geral 
das Finanças, 

recebido pelo execu-
tivo em novembro, 
mostra que a câmara 
de Paredes não es-
tava a cumprir com 
o Estado, no final de 
2015, as obrigações 
a que estava compro-
metida pelo PAEL, re-
ferentes ao emprésti-
mo de 19,7 milhões 
de euros, contraído 
em 2013.

Na sequência des-
te incumprimento, da anterior gestão do PSD, o atual executivo socialista está impedido, por 
lei, de baixar a taxa IMI em 2018. O imposto já não deveria ter baixado em 2016. Ao fazê-lo, 
Alexandre Almeida diz que o anterior executivo violou a lei. ■

MAGAZINE 2017

Doze acontecimentos que marcaram o concelho em 2017
uO ano que agora terminou foi pródigo em acontecimentos no concelho e na região. uDas conquistas do Campeonato da Europa e do Mundo de hóquei em patins à vitória do PS e de 
Alexandre Almeida nas autárquicas de outubro, selecionamos aqui 12 temas que marcaram a atualidade política, social, desportiva e económica do concelho de Paredes.

AUGUSTO PINTO 
OLIVEIRA foi o 
único português 

entre os 95 atletas que 
participaram na Badwa-
ter 135. A corrida mais 
difícil do mundo tem 
uma extensão de 217 
quilómetros e é dispu-
tada no Vale da Morte 
da Califórnia, nos EUA, 
onde as temperaturas 
podem chegar aos 54º.

Além de atletas 
com carreiras de exce-
lência são convidados 
para esta prova pes-
soas com histórias de 
vida marcantes, como Augusto, que conseguiu superar a dependência do álcool e das drogas, 
passando a encarar o desporto como uma forma estar na vida. ■

Paredense concluiu Ultramaratona
mais difícil do mundo

MARIANA SOU-
TO e JOSÉ 
PAULO SOU-

TO voltaram a brilhar 
numa das mais impor-
tantes competições de 
patinagem artística. Em 
setembro os dois con-
quistaram a medalha 
de bronze em pares de 
dança no mundial dis-
putado na China. José 
Paulo Souto sagrou-
-se ainda campeão do 
mundo com o quarteto 
português “The Project”. 

Para os irmãos Souto, 2017 foi de resto um ano recheado de títulos: sagraram-se vice-cam-
peões da Europa em solo dance e pares de dança e conquistaram a medalha de bronze nos 
Jogos Mundiais, pela seleção nacional. ■

Irmãos Souto brilham
no Campeonato do Mundo 

Estrelas do hóquei em patins 
conquistam europeu e mundial

EM pouco mais de 
um mês Portugal 
sagrou-se campeão 

da Europa de hóquei 
em patins em sub-17 e 
campeão do Mundo em 
sub-20. Os dois troféus 
conquistados em agos-
to e setembro tiveram 
o cunho de três jovens 
atletas paredenses.

Na China, Bernardo 
Mendes e Carlos Ra-
mos, ambos naturais 
da Sobreira, ajudaram 
Portugal a conquistar o 
título de tricampeão do 
mundo em sub-20. Já José Gonçalves, natural de Paredes, sagrou-se campeão da Europa sub-
17 e foi o grande protagonista da final frente à Espanha. ■

PARA os socialis-
tas de Paredes, 
2017 foi um ano 

memorável. Alexandre 
Almeida conseguiu 
vencer as eleições au-
tárquicas em Paredes, 
com 50,35% dos votos, 
e alcançou a maioria 
na câmara municipal, 
que era governada 
pelo PSD desde 1993.

O socialista conse-
guiu uma vitória clara, 
obtendo mais 7284 
votos que o PSD. 

Para a história vão ficar também os festejos daquela noite eleitoral, que levaram o 
novo presidente do município e os seus vereadores a subir à varanda da câmara munici-
pal com a ajuda de uma escada amovível. ■

 Alexandre Almeida consegue
vitória histórica em Paredes

DOIS meses de-
pois de ter to-
mado posse, o 

novo presidente da 
câmara de Paredes 
revelou que vai pe-
dir uma auditoria às 
contas, devido aos 
indícios de descon-
trolo e ilegalidades 
nas opções da gestão 
municipal anterior. 

O Orçamento de 
2018 servirá maio-
ritariamente para 
pagar dívidas do an-
terior executivo, que 
deixou uma herança de 21,5 milhões de euros de despesas para pagar. Alexandre Almeida 
garante que o executivo está de “pés e mãos atadas” e impedido de aceder a fundos comuni-
tários até a um montante de 6 milhões de euros. ■

PSD deixa “herança pesada”
na câmara municipal

Incumprimento das obrigações 
com o Estado impede descida do IMI
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A
NDRÉ MOUTA é um 
verdadeiro talento para 
o desporto motorizado. 
Apesar de se ter lança-
do tarde no mundo das 

duas rodas, o jovem piloto natural 
de Lordelo, mostrou que se pode 
começar uma modalidade em qual-
quer altura e ser bem-sucedido. 

André conquistou vários pré-
mios de relevo, entre eles o cam-

uO piloto André Mouta quer voltar a lutar por um lugar no pódio na nova época de Enduro que arranca a 28 de janeiro.
uO jovem de Lordelo é piloto de paixão e está a terminar a licenciatura em gestão de empresas no ISMAI.

“QUERIA VOLTAR A REPRESENTAR
A SELEÇÃO NACIONAL COMO SÉNIOR”

Palmarés:
2017
3.º lugar Campeonato Nacional Enduro – classe elite 1
3.º lugar Campeonato Nacional Super Enduro – classe prestige

2016
Campeão nacional enduro – classe Open
Vencedor do trofeu Luso Galaico – classe pro
Participação no International Six Days of Enduro, em Espanha

2015
Vencedor do trofeu nacional – classe verdes 1
Vencedor do trofeu Luso Galaico – classe expert
Vice-campeão nacional de super enduro – classe Prestige

2014
Vencedor do trofeu Luso Galaico – classe júnior

COMO APOIAR O ANDRÈ
As empresas e particulares que quiserem patrocinar o talento deste jo-
vem piloto de Enduro podem entrar em contacto com o atleta através 
do telemóvel 911099622 ou do email: andremouta250@gmail.com
Podem também acompanhar os resultados através da sua página de fa-
cebook.

meu melhor, mas 
não sei como é 
que as coisas 
vão correr. Não 
gosto de assu-
mir objetivos 
antes das pro-
vas, porque há 
muitos facto-
res que podem 
c o m p r o m e t e r 
depois o resulta-

a competir nesta classe consegui 
trazer o 3.º lugar. Deixou-me muito 

satisfeito, claro, também porque 
consegui vencer a última etapa 
do campeonato, em Águeda.

“Vou estar focado 
em dar

o meu melhor”

Os pilotos profi ssionais des-

Esta época estive para não com-
petir. Como disse tenho a ajuda dos 
meus pais e de alguns amigos, mas 
as despesas são muito altas. Para en-
trar nesta primeira prova no Algarve, 
com o meu pai, não chegam mil eu-
ros para a estadia, alimentação e ma-
nutenção da mota. A KM Portugal 
cedeu-me a mota e deu-me a facili-
dade de pagá-la só no fi nal da épo-
ca. Tenho um ginásio aqui de Lor-
delo que me apoia nos treinos, mas 
as grandes despesas são sobretudo 
com as deslocações e o material. Se 
eu fi zer quatro treinos de preparação 
já preciso de comprar pneus novos. E 
cada pneu custa 100 euros. 

Apesar dos bons resultados 
desportivos, tem sido difícil con-
seguir os apoios para garantir a 
participação no Campeonato Na-
cional de Enduro?

Todas as épocas enfrento esse 
problema. E por isso é que cheguei 
a ponderar fazer só algumas provas 
do calendário este ano. O meu pai 
também participa no campeonato, 
na classe de veteranos e agora o 
meu irmão mais novo também já 
ganhou o bichinho das motas. 

Gostava de repetir a experiên-
cia de estar numa prova interna-
cional?

Fui convocado para representar 
a seleção no International Six Days 
of Enduro em 2016, quando era jú-
nior, e adorei a experiência. Queria 
voltar a representar a seleção nacio-
nal, agora como sénior. No ano pas-
sado fui convocado para o estágio, 
em Góis, como piloto substituto, 
mas acabei por não ir. 

A nível individual gostava de ir 
ao Mundial de Super Enduro. 

peonato nacional de Endu-
ro, na classe Open, em 2016 
e foi convocado pela Federação de 
Motociclismo de Portugal (FMP) 
para representar o país em compe-
tições internacionais. 

Em preparação para o arranque 
da nova temporada do Nacional de 
Enduro, que começa a 28 de janei-
ro, André Mouta não traça para já 
grandes objetivos, mas admite que 
gostava de estar na luta por um lu-
gar do pódio.

Com que ambição se vai apre-
sentar esta época no Nacional de 
Enduro?

Ainda não comecei a fazer trei-
no específi co porque só recebi a 
mota na semana passada. Vou dar o 

do. A primeira prova vai ser quase 
um teste para ver o que preciso de 
melhorar. Vou estar focado em dar 
o meu melhor. No fi nal logo se vê.

Na última temporada termi-
nou em 3.º lugar na categoria 
onde estão os melhores pilotos 
nacionais. Ficou satisfeito com o 
resultado?

Nesta classe elite correm pilo-
tos que fazem disto o seu modo de 
vida, ao contrário de mim. Por isso 
acho que o resultado não podia ser 
melhor. Logo no meu primeiro ano 

ta classe são os princi-
pais concorrentes na 
luta pelo título?

Numa classe tão 
competitiva é evidente que um pi-
loto profi ssional, que tem mais ex-
periência, é favorito. Eu não posso 
treinar todos os dias de mota, como 
eles fazem. Primeiro não tenho dis-
ponibilidade, porque estou a acabar 
o meu curso, e depois é preciso um 
grande investimento. O Moto3Tem-
pos tem-me apoiado com material 
para a mota, mas são sobretudo os 
meus pais e alguns amigos que me 
ajudam com as despesas.

A falta de apoios é a maior di-
fi culdade que tem para competir?

HELENA NUNES
— texto —
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HELENA NUNES
— texto —

O 
Rebordosa Atlético 
Clube foi à Lixa con-
quistar três pontos 
preciosos para as 
contas do campeo-

FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornada

Campeonato
de Portugal

Séri B - 15.ª jornada

Canelas .....................................2
Aliança de Gandra ................1

Próxima jornada: 14 janeiro 
Sousense - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 16.ª jornada

SC Nun’Álvares .......................0
Paços de Ferreira B ...............0 

Lixa .............................................1
Rebordosa AC .........................2

Paredes .....................................2
Aliados de Lordelo ...............1

Próxima jornada: 14 janeiro
Vila Meã - SC Nun’Álvares 
Rebordosa AC - Penafiel B 
Aliados de Lordelo - Lixa
Folgosa Maia - Paredes

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

S. Lourenço Douro ................0
FC Parada .................................1

AD Marco 09 ...........................3
CCD Sobrosa ...........................2

Próxima jornada: 14 janeiro
CCD Sobrosa - AD Várzea FC

ADC Frazão - FC Parada 

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 13.ª jornada

GDC Ferreira ...........................3
SC Nun’Álvares B ...................1

Aliança de Gandra B ............2
Marechal Gomes da Costa .1

Aliados Lordelo B .................4
Vandoma .................................0

ISC Sobreirense .....................1
USC Baltar ...............................2

Próxima jornada: 13 janeiro
SC Nun’Álvares B - Leões Seroa 

Dia 14 janeiro
Inter Milheirós - ISC Sobreirense 

USC Baltar - AC Gervide
Zebreirense - Aliados de Lordelo B
Melres DC - Aliança de Gandra B

Vandoma - Bougadense B

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 13.ª jornada

CA Mogadouro ......................4
Paredes ....................................3

Próxima jornada:
dia 13 janeiro (19h30)

Paredes - Freixieiro

União de Paredes venceu dérbi
com o Aliados de Lordelo

uA formação de Paredes garantiu a vitória em casa por 2-1, frente ao líder do campeonato. 

O 
União Sport Clube de 
Paredes voltou a sor-
rir em mais um dérbi 
concelhio, vencendo o 
Aliados Futebol Clube 

de Lordelo, por 2-1, no arranque da 
segunda volta da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol do Porto.

A equipa comandada por Eurico 
Couto regressou aos triunfos, após 
cinco jogos em jejum, e interrompeu 
um ciclo vitorioso do Aliados de Lor-
delo, que durava há 14 jornadas.

O jogo disputado no último do-
mingo, dia 7 de janeiro, na Cidade 
Desportiva de Paredes, terminou 
com a vitória da equipa da casa so-
bre o atual líder do campeonato. O 
primeiro golo da partida foi apon-
tado pelos locais, aos 20 minutos 
da primeira parte. Na sequência de 
um canto, Gustavo cabeceou para o 
fundo da baliza dos lordelenses.

Nove minutos depois surgiu o 
segundo golo do Paredes. Ismael 
foi derrubado na área visitante e 
na marcação da grande penalidade 
Gustavo voltou a não falhar. Aos 34 
minutos o árbitro João Gonçalves 

assinalou novo penálti, desta vez a 
favor do Aliados de Lordelo. Rateira 
também não desperdiçou a oportu-
nidade e fez o 2-1.

Na segunda parte o Aliados de 
Lordelo controlou mais o jogo, mas 
não conseguiu criar oportunidades 
de golo. Apesar da derrota, o con-
junto de Lordelo, liderado por Pe-
dro Barroso, manteve a liderança do 
campeonato, com 40 pontos, mas 
permitiu a aproximação do Rebor-
dosa, que venceu na Lixa por 1-2.

O União de Paredes mantém-se 
na 3.ª posição da tabela, estando 
agora a 8 pontos do líder. 

Rebordosa conquistou
triunfo importante na Lixa
uO RAC venceu o Lixa por 2-1 e encurtou a diferença para o líder do campeonato.

nato. A formação orientada por 
Andrés Madrid esteve em desvan-
tagem até ao intervalo (1-0), mas 
na segunda parte conseguiu dar a 
volta ao adversário.

Frazão acabou por ser o ho-
mem chave do jogo para a forma-
ção treinada por Andrés Madrid, 
sendo o autor dos dois golos 
apontados pelo Rebordosa, aos 
50 e 70 minutos da partida.

O Rebordosa somou assim, 
no Estádio Senhor do Amparo, 
a sexta vitória consecutiva, con-
quistando três pontos preciosos 
para as contas do campeonato. Os 
rebordosenses mantêm-se no se-
gundo lugar da tabela classificati-
va, mas encurtaram para 6 pontos 
a diferença para o líder da Série 2 
da Divisão de Elite da Associação 
de Futebol do Porto, o Aliados de 
Lordelo, que tropeçou no terreno 
do Paredes.

A vantagem sobre o União de 
Paredes continua a ser de 4 pon-
tos.
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1.ª volta do Campeona-
to Nacional de Boccia 
2018, zona norte, na 
categoria de individuais 
BC3 vai ser jogada no 

concelho de Paredes. A prova de-
corre já este fim-de-semana, 13 e 
14 de janeiro, no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo.

PAREDES GOLFE CLUBE DISTINGUIU
ATLETAS NA PRIMEIRA GALA ANUAL 

uNa primeira gala anual o PGC entregou prémios de mérito a atletas e a uma escola do concelho.
uPresidente da Federação Portuguesa de Golfe deixou elogios ao trabalho do clube.

1.ª volta do Campeonato Nacional
de Boccia joga-se em Paredes

uA competição decorre este fim-de-semana, 13 e 14 de janeiro, no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo. 

Meia centenas de atletas vão 
competir pelas melhores posições 
de forma a assegurarem a qualifica-
ção para o Campeonato Nacional e 
para os lugares cimeiros no Ranking 
Nacional de Boccia.

A competição é organizada pela 
PCAND – Paralisia Cerebral, Associa-
ção Nacional de Desporto e conta 

com a colaboração da câmara mu-
nicipal de Paredes.

Segundo o programa da compe-
tição, divulgado pela autarquia, as 
provas começam no sábado, dia 13, 
pelas 9h30. Já no domingo, dia 14, a 
competição arranca meia hora mais 
cedo e termina pelas 13 horas, tendo 
depois lugar a entrega de prémios.

HELENA NUNES
— texto —

O 
Paredes Golfe Clube 
distinguiu vários atletas 
na primeira edição da 
Gala Anual do clube. A 
cerimónia decorreu na 

Casa da Cultura de Paredes, que se 
vestiu a rigor para colher um evento 
cheio de glamour e surpresas.  

A casa cheia, boa disposição e a 
celebração do golfe foram os ingre-
dientes que, segundo a organiza-
ção, tornaram este evento um dos 
momentos mais memoráveis da 
história do clube.

Para além dos vencedores dos 
torneios dos rankings Nortenha e 
Quinta de Novais, foram distingui-
dos o campeão do clube, os cam-
peões de pares do clube e os vence-
dores do torneio de iniciação.

Quanto às distinções de mérito 
nas mais diferentes categorias, o Roo-
kie do Ano foi entregue a Martim Silva 
e o atleta 1.º ciclo do ano foi Cláudia 
Machado. A vencedora na categoria 
Escola do Ano foi a EB Paredes.

Teresinha Costa foi eleita Atleta 
Revelação do Ano, Pedro Barbosa o 
Atleta Júnior do Ano e Miguel Car-
doso o Jogador do Ano. O Prémio 
Exemplo e Dedicação foi entregue a 
António Barros e o Prémio Mérito e 
Reconhecimento ao senhor Pache-
co. Ainda nas distinções de mérito, 
o Aveleda Specials Cup foi escolhi-
do como Projeto do Ano. 

Antes da cerimónia de entrega 
de prémios, teve lugar a atuação de 
Andreia Morris Mendes, com Ilde-
brando Coelho ao piano. Foi tam-
bém apresentado o vídeo promo-
cional do clube, da autoria de Alves 
Mateus.

Citado em comunicado, o ve-
reador do desporto da câmara de 
Paredes, Paulo Silva, destacou o 
“grande trabalho do clube”, assim 
como a articulação que tem havido 
com o município “para dar a co-
nhecer esta modalidade em todo 
o concelho”.

Por seu lado, Martim Guedes, 
administrador da Aveleda, desta-
cou “a democratização e a trans-
versalidade” que o golfe assume 
em Paredes, e mostrou interesse em 

renovar a parceria com o Paredes 
Golfe Clube.

“Estou sem palavras. Creio 
que se todos os clubes trabalhas-
sem como em Paredes, o golfe 
nacional estaria bem melhor”, 
defendeu depois o presidente da 
Federação Portuguesa de Golfe, 
Miguel Franco de Sousa, citado na 
mesma nota do clube.

No encerramento da cerimó-
nia, o presidente da direção do 
Paredes Golfe Clube, António Bes-
sa, mostrou-se emocionado com 
o momento e assumiu vontade de 
“continuar a fazer crescer o golfe 
em Paredes, abrindo-o a toda a 
comunidade”.

Após a entrega de prémios, 
os convidados participaram num 
cocktail no piso superior da Casa da 
Cultura de Paredes.
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O 
paredense Bruno Jesus, do Maia 
Atlético Clube, e a sportinguista 
Francisca Borges venceram a 5.ª 
edição da Corrida dos Reis, dis-
putada no passado sábado, dia 

6, em Paredes. 
A prova noturna, que decorreu nas prin-

cipais ruas da cidade de Paredes juntou este 
ano mais de 600 atletas. A atleta Sara Moreira, 
do Sporting CP, foi uma das presenças de des-
taque nesta noite desportiva, dando o tiro de 
partida juntamente com o vereador do des-
porto, Paulo Silva e o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida.

Para os “praticantes de desporto e mais 
propriamente os amantes de corrida, esta foi 
a oportunidade ideal para juntarem a família 
e os amigos numa noite de festa, convívio e 
desporto”, sublinhou a ParJovem – Associação 
Juvenil de Paredes, que organizou a prova, com 
o apoio da câmara municipal de Paredes. 

O atleta paredense Bruno Jesus, do Maia 

PAREDENSE BRUNO JESUS
VENCEU A 5.ª CORRIDA DOS REIS

uA prova noturna juntou mais de 600 atletas que percorreram as principais ruas da cidade de Paredes.
uA edição deste ano contou com a presença especial da atleta do Sporting CP, Sara Moreira.

Atlético Clube, venceu a prova principal de 10 
quilómetros, com o tempo 31 minutos e 43 se-
gundos. Em segundo ficou Rui Muga, do Clube 
Académico de Mogadouro, com 32m08’s, e em 
terceiro Paulo Barbosa (individual), com 33m13’s.

 Entre as mulheres, venceu a atleta do 
Sporting Clube de Portugal, Francisca Bor-
ges, que cortou a meta em 37m37’s. Marisa 
Rodrigues (individual) ficou em 2.º lugar, com 
40m53’s. Elizabete Sousa, do CSRDC Santiago, 
terminou na terceira posição, com 43m28’s.

Em destaque, na prova de veteranos F40, 
esteve outra atleta paredense. Luísa Olivei-
ra, da equipa Paredes Aventura, subiu ao 2.º 
lugar do pódio, liderado por Carla Machado. 
Na 3.ª posição ficou a atleta Paula Barbosa, da 
equipa Oralklass – Amigos do Trail.

Nos veteranos M40, destacou-se Nelson Ma-
galhães, da União Desportiva da Várzea. Em 2.º 
ficou João Cavadas (CSRDC Santiago) e em 3.º 
Manuel Valente (Caldas S. Jorge Sport Clube).

Integrada na 5.º edição da Corrida dos Reis, 
decorreu também uma caminhada de 5 quiló-
metros, onde participaram dezenas de pessoas.

HELENA NUNES
— texto —

Bruno Jesus foi o mais rápido na prova masculina de 10 km
Sara Moreira deu o tiro de partida com o presidente da câmara, Alexandre Almeida,

e o vereador do desporto, Paulo Silva

Sara Moreira ao lado da sportinguista Francisca Borges
que venceu a prova feminina
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

OS «ADESIVOS»

o seu QUINZENÁRIO de eleição

A
pós a triunfante revolução 
republicana, alguns dos 
que haviam sido monár-
quicos por convicção, ou 
que tinham ocupado car-

gos político-administrativos durante a 
monarquia, decidiram «converter-se» 
ao regime recém-implantado. Uns 
fi zeram-no de forma militante, jun-
tando-se às fi leiras do Partido Repu-
blicano Português (PRP) ou a alguma 
das suas fragmentações partidárias. 
Outros, que já se haviam sentado nas 
cadeiras da gestão pública antes de 
1910, voltariam a exercer funções po-
líticas depois do 5 de Outubro. A uns 
e outros, e de forma evidentemente 
jocosa ou depreciativa, os «históricos» 
republicanos apelidaram de «adesi-
vos», ou ao seu conjunto, a «adesiva-
gem».

Armando Boaventura, na obra 
Sem Rei nem Roque (1924:13), de-
monstra tacitamente a aversão de 
alguns republicanos a esses «conver-
tidos»: «A República foi a monarquia 
desses monárquicos. Foi o regime 
dos adesivos – crapulosos, repelentes, 
vilões. E o adesivo constitui sempre 
um perigo, uma ameaça constante. Se 
outras razões de ordem histórica não 
houvesse para que a República se ex-
tinguisse em Portugal, bastar-lhe-iam 
os adesivos».

O jornal paredense nacionalista e 
católico Defesa faz publicar, em senti-
do idêntico, a seguinte «anedota»: 

«Agulha: Porque se fez, tão apressa-
damente, republicano o Simões? 

– Ora, não sabes! - … 
– Porque tem estômago e a mesa 

que agora vê posta é a da República!»
Nem todos, porém, foram olha-

dos com tamanha animosidade ou 
desconfi ança pelos republicanos «de 
sempre». Pelo contrário, certos «ade-
sivos» vieram revelar-se «bons repu-
blicanos», eleitos ou nomeados para 
cargos de grande relevo, granjeando 
respeito e simpatia dentro e fora das 

«Porque se fez, tão apressadamente, republicano o Simões? – Ora, não sabes! –  … – Porque tem 
estômago e a mesa que agora vê posta é a da República!»

«novas instituições».
Na edição de 30 de Março de 

1911, o jornal republicano paredense 
O Povo, deixava nota daqueles que, 
localmente, haviam aderido ao PRP 
depois do 5 de Outubro. Eram, 
portanto, os «adesivos» locais. Fo-
ram eles: Francisco Alves Pinto de 
Macedo, secretário das fi nanças; 
Serafi m Augusto da Silva Tavares, 
farmacêutico; Dr. José Augusto de 
Magalhães, médico; Dr. António 
Correia Teixeira de Vasconcelos 
Portocarrero, advogado e conser-
vador do registo predial; Joaquim 
Augusto Coelho Duarte, proprie-
tário; e Alberto Teixeira de Sousa 
Pereira, escrivão de direito.

Francisco Alves Pinto de Mace-
do parece ter tido curta carreira em 
matéria de cargos político-administra-
tivos. Chegou a estar nomeado para 
integrar a Comissão de Administração 
dos Bens Eclesiásticos do concelho de 
Paredes, mas acabou por não ocupar 
o lugar  devido a incompatibilidade 
com o cargo de secretário das 
fi nanças. Foi administra-
dor do concelho de 
Paredes em 

1921 e somente durante quatro me-
ses (de 20 de Junho a 11 de Outubro). 

Contrariamente ao anterior, o far-
macêutico Serafi m Augusto da Silva 
Tavares já teve maior preponderância 
a nível de cargos autárquicos. Foi vo-
gal dos dois primeiros executivos mu-
nicipais republicanos (1910 e 1911). 
Chegou a ser nomeado para presidir 
à Comissão Concelhia de Adminis-
tração dos Bens Eclesiásticos, mas 

rejeitou o cargo, sendo substituído 
pelo «histórico» Adriano Moreira de 
Castro. Foi vice-presidente da Câmara 
no primeiro executivo municipal pós-
-Monarquia do Norte. Foi vereador e 
vice-presidente da Comissão Executi-
va em Agosto de 1919, vice-presiden-
te da Comissão Executiva em 1920 e 
1921, vice-presidente da Câmara em 
1922 e, fi nalmente, vogal substituto 
da Comissão Municipal em Julho de 

1926. Faleceu a 31 de Janeiro de 1943. 
Era natural de Santa Maria da Feira.

O médico José Augusto de Ma-
galhães, de Castelões de Ce-

peda, começou por exercer 
funções políticas durante a 
Monarquia constitucional. 
Foi vereador substituto da 
Câmara entre 1878 e 1881 
e, de novo, em 1888. Depois 
do 5 de Outubro fez par-

te, como vogal efectivo, da 
primeira Comissão Municipal 
Republicana nomeada pelo 
governador civil. É eleito seu 
presidente quatro dias de-

pois, sendo que o primeiro 
republicano a exercer o cargo, 

António Augusto Gonçalves de 
Carvalho, transitara para a Adminis-

tração do Concelho. Ocupará a pre-
sidência do município até Janeiro de 
1912, passando então a vogal efecti-
vo. Nesse mesmo mês, o órgão jacobi-
no A Folha Nova (06/01/1912) tratará 
de o catalogar como «republicano às 

riscas azuis e brancas» e «traidor». 
Desenvolveremos a sua biografi a 

mais para diante.
António Correia 

Teixeira de Vas-
conce-

los Portocarrero, da Casa do Barreiro, 
Madalena, era advogado e conserva-
dor do Registo Predial em Paredes. Foi 
o 1.º vice-provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes, fundada a 24 
de Julho de 1902. Era irmão de Antó-
nio Correia de Portocarrero Teixeira de 
Vasconcelos, coronel do Exército e de-
putado republicano. Na Monografi a 
de Paredes, Barreiro (1922:433) refe-
re-se ao Dr. Vasconcelos Portocarrero 

dizendo: «(…) foi aqui, no tempo da 
monarquia, chefe muito prestigioso 
da política e um distintíssimo advoga-
do, agora retirado do foro.» «Prestigio-
so da política» durante a Monarquia, 
sê-lo-ia também durante a República. 
Tornado membro do PRP local após 
a revolução, fará parte das comissões 
organizadoras dos comícios republi-
canos que antecederão a eleição de 
Djalme de Azevedo como deputado 
à Constituinte de 1911. Num desses 
mesmos comícios, segundo o jornal 
O Povo, de 27 de Abril de 1911, Vas-
concelos Portocarrero pede a palavra 
e como que em jeito de autojustifi -
cação, refere aos presentes que tra-
balhou «durante alguns anos dentro 
da monarquia», não por perfi lhar do 
ideal monárquico, mas «por dedica-
ção a um amigo», que não nomeia. E, 
em seguida, declara «[trabalhar] ago-
ra afi ncadamente, não por um amigo, 
mas pela República que ele entende 
ser a salvação da nossa Pátria.»

Joaquim Augusto Coelho Duar-
te, de Vilela, integrou vários execu-
tivos depois de 1910. Fez parte das 
cinco primeiras comissões municipais 
republicanas, sempre na qualidade de 
vogal efectivo. Assumiu a presidência 
da Câmara a 2 de Janeiro de 1913, car-
go que ocupou durante um ano. Mais 
tarde, em Janeiro de 1926, seria eleito 
vereador municipal.

O escrivão de direito Alberto 
Teixeira de Sousa Pereira esteve, tal 
como o Dr. Portocarrero Vasconcelos, 
na fundação da Santa Casa da Miseri-
córdia de Paredes. Foi também secre-
tário da Associação de Socorros Mú-
tuos Paredense. A partir de Novembro 
de 1911 fez parte, como vogal, da Co-
missão Concelhia de Administração 
dos Bens Eclesiásticos.

José Augusto de Magalhães

PUB
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Efemérides 11 de janeiro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 11 a 24 de janeiro

1148
A vila de Óbidos é conquistada aos 

mouros por D. Afonso Henriques;
____________________________________

1580
O rei Filipe II de Espanha vê seus direitos 

reconhecidos nas Cortes de Almeirim, subindo 
ao trono de Portugal com o título de Filipe I;

do método de leitura “Cartilha Maternal” e 
autor da obra denominada “Campo de flores”;
_____________________________________

1919
Execução de Rosa Luxemburgo e Kare 

Lisbknecht fundadores do Partido Comunista 
Alemão;
_____________________________________

1935
Decorre a sessão de abertura da primei-

ra Assembleia Nacional da ditadura do Estado 
Novo;
_____________________________________

1948
Nascimento de Al Berto Raposo Pidwell 

Tavares, poeta que usou a sigla AlBerto, autor 
de “Horto de incêndio” e “Vida das imagens”;
_____________________________________

1973
Guerra colonial. Os funcionários públi-

cos que participaram na vigília da capela do 
Rato, Lisboa, contra a guerra colonial, são 
expulsos da Função Pública pelo governo da 
ditadura;
_____________________________________

1985
Primeira edição do Festival Rock in Rio, 

no Brasil;
_____________________________________

1989
Governo dos Açores anuncia a privatiza-

ção da SATA;

Retrato das quatro esposas de D. Filipe I. In Cre-
mona fedelissima città et nobilíssima colonia…
Antonio Campo, Cremona, 1585. Biblioteca de 
São Lourenço do Escorial. Foto: Patrimonio Na-
cional, Madrid.

____________________________________

1991
Interrupção do Rali Paris Dakar pelo 

assassínio, a tiro, do piloto francês Charles 
Cabannes;
____________________________________

2002
Os primeiros prisioneiros do Afeganis-

tão chegam à base naval norteamericana de 
Guantánamo, Cuba;
____________________________________

2005
Revelação do Eurostat que a frota pes-

queira portuguesa é a menos produtiva en-
tre os 15 países que formavam a EU antes do 
alargamento;
____________________________________

2007
É aprovada no parlamento a revisão 

da lei orgânica do Sistema de Informação 
da República Portuguesa proposta pelo go-
verno;

- A Assembleia da República aprova a 
convenção da UNESCO sobre a proteção e 
a promoção da diversidade das expressões 
culturais;
____________________________________

2008
Com 88 anos, morre Sir Edmund 

Hillary, o primeiro homem a conquistar 
o Everest, o cume mais alto do Mundo 
(8840m);

_____________________________________

1814
Joaquim Murat, rei de Nápoles, abando-

na Napoleão e junta-se aos Aliados;
_____________________________________

1890
Ultimato apresentado pela Inglaterra a 

Portugal sobre os direitos territoriais do Mapa 
Cor-de-Rosa, área entre Angola e Moçambi-
que;
_____________________________________

1896
Morte do poeta João de Deus, criador 

Retrato de D. Felipe I de Portugal. Óleo sobre 
tela. Oficina de Alonso Sánchez Coello. No 
retrato o rei veste tal como se apresentou pe-
rante as Cortes de Tomar em 1581. Museo Na-
cional de San Carlos, Cidade do México. Foto: 
Museo Nacional de San Carlos, México. 

Redação, Administração e Publicidade: Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  ●  4580-113 PAREDES
Contatos: Tlf. 223 272 917 - Tlm. 930 589 960 ● oparedense@gmail.com ● oparedense.publicidade@gmail.com
Paginação: Aníbal Marques
Tiragem: 3000 por edição
Impressão: Coraze - Oliveira de Azeméis ● Tels. 256040526 / 910253116 / 914 602 969 ● geral@coraze.com
Número de registo de depósito legal: 387390/15 ● Registada na ERC com o número 126626

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.
NIF: 513328483
Diretor: Manuel Ferreira Coelho
Redação: Helena Nunes e Aníbal Marques  ● Editor: Manuel Ferreira Coelho

FICHA TÉCNICA

Dia 13
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto de Reis pela Orquestra e Orfeão da Fun-
dação A Lord

Dia 13
Auditório da CESPU
21h30 – Concerto solidário com Sue Ferrers

Dia 17
Museu A Lord
14h30 – Atelier de expressão dramática, teatro

Dia 24
Museu A Lord
14h30 – Atelier de culinária: jesuítas, confeção e degustação

Dia 24
Museu A Lord
14h30 – Exercícios de relaxamento

Dia 12
Biblioteca e arquivo municipal
Das 15h00 às 16h30 – Oficina de leitura e atividade lúdi-
ca: O capuchinho vermelho

Dia 19
Biblioteca e arquivo municipal
Das 15h00 às 16h30 – Oficina de leitura e atividade lúdi-
ca: O gato das botas

Até final do mês
Biblioteca e arquivo municipal
Das 09h00 às 18h00 – Exposição bibliográfica Charles 
Perrault, autor do século XVII

Até final do mês
Biblioteca e arquivo municipal
Das 09h00 às 18h00 – Exposição “Património Documental 
de Felgueiras: um legado a preservar”, no âmbito do Ano Euro-
peu do Património Cultural 

Dia 12
Espaço AJE
14h30 – 1.º Encontro de Janeiras Seniores

Dia 13
Auditório do Centro Social e Paroquial de Sousela
21h30 – Festival de teatro amador: “Maria, Estrela Maior”, pelo 
grupo de teatro MacPiremo (Felgueiras)

Dia 18
Pavilhão Desportivo do Torno
14h30 – 3.ª Etapa da Liga de Boccia Sénior

Dia 20
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Noites Acústicas: concerto de Capicua

Dia 13
Biblioteca Municipal
16h00 - + Paços Literatura: Yoga com histórias pais e filhos

Dia 13
Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins
10h30 – 70.º Aniversário do Museu Arqueológico 

Dia 20
Museu Arqueológico da Citânia de Sanfins
15h00 – “Jogos Romanos” – atividade gratuita dedicada à fa-
mília

Dia 20
Biblioteca Municipal
16h00 - + Paços Literatura: atividade histórias com emoção 
para crianças dos 4 aos 8 anos 

Dia 20
Museu Municipal do Móvel
15h00 – Atividade “Cantar aos Reis”, dedicada à família

Dia 21
Biblioteca Municipal
10h30 e 11h30 - + Paços Música: Atividade ‘Música com 
bebés e papás’

Dia 12
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição de pintura e escultura 
“Cometa Cansado”

Dia 12
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Novelas: Conta-me 70+7”, 
de Armando Guedes

Dia 13
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade “Presentes de Reis”

Dia 17
Auditório da Biblioteca Municipal 
14h30 – Cinema de animação: “Os Smurfs 2”

Dia 24
Auditório da Biblioteca Municipal 
14h30 – Cinema de animação: “Rio 2”
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GOMES DE SOUSA

O DR. MANUEL SILVA

O 
dr. Manuel Coelho da 
Silva nasceu no lugar 
do Ribeiro, em Bustelo, 
a 8 de Julho de 1894. 
Filho mais velho de 

Miguel Luís Coelho da Silva e de D. 
Maria do Carmo. Afilhado do futu-
ro bispo de Coimbra, o tio paterno 
doutor Manuel Luís Coelho da Silva, 
cónego da Sé do Porto, Vigário Ge-
ral do Bispado, que foi representado 
pelo padre António da Silva Teixeira.

Miguel Luís nasceu em Palhais, 
Bustelo, a 20 de Março de 1857. 
Filho de Joaquim Coelho da Silva, 
natural da Ribeira, Besteiros, e de 
Ana Rita da Rocha Campos, natural 
do Ribeiro, Bustelo, casados em São 
Miguel de Bustelo, Penafiel, a 8 de 
Novembro de 1849.

Maria do Carmo nasceu nas Ca-
les, em Meinedo, á meia-noite do 
dia 21 de Julho de 1861. Filha de 
Vitorino José Ferreira, natural de Ca-
banelas de Cima, Bustelo, e de Ana 
Joaquina de Jesus, natural das Cales 
de Cima, Meinedo, casados em Mei-
nedo a 5 de Fevereiro de 1855.

Seus pais, Miguel Luís e Maria 
do Carmo, casaram em Bustelo a 
31 de Maio de 1891 e tiveram mais 
dois filhos: António Coelho da Silva 
que nasceu a 9 de Fevereiro de 1898 
e faleceu na Quinta de Palhais, em 
Bustelo, a 18 de Setembro de 1967; 
e Vitorino Coelho da Silva, Bacharel 
formado em direito pela Univer-

De uma assentada

A 
monumental promessa de requa-
lificação da zona envolvente da 
igreja de Cete. 

Não foi caso único, bem lon-
ge disso, da montanha de pro-

messas não cumpridas, nomeadamente a 
Cidade Inteligente, o Bairro dos Ciganos, 
o Mastro dos Milhões, o Museu, a Escola 
de Enfermagem, o Estádio para o Boavis-
ta, etc., etc., a promessa mais retumbante 

feita nos mandatos de dois presidentes da 
câmara foi a da requalificação da igreja do 
antigo Mosteiro de Cete, que até meteu ju-
ramentos de demissão (palavras loucas le-
va-as o vento), para tudo ficar como estava, 

seco como o Bonsai da Avenida da Repúbli-
ca, em Castelões de Cepeda.

Entretanto passaram-se 24 anos e a maior 
parte do saneamento do concelho é de peni-
co: Água vai!...

sidade de Coimbra em 
1916, que nasceu no Ri-
beiro, em Bustelo, a 14 
de Abril de 1892, faleceu 
na Rua do Paço, em Pe-
nafiel, a 12 de Setembro 
de 1952 e foi sepultado 
em Rio Tinto.

Pelo seu irmão Vito-
rino foi tio da dr.ª Maria 
Luísa Neves Coelho da 
Silva que frequentou o 
curso de Filologia Româ-
nica na Universidade de 
Coimbra; e do dr. Manuel 
Luís Neves Coelho da Sil-
va, aluno da Faculdade 
de Direito da Universida-
de de Coimbra, de 1949 a 
1955 e que mais tarde se 
matriculou no Curso de 
Filosofia, na Faculdade 
de Letras da Universida-
de do Porto.

Manuel Coelho da 
Silva frequentou na Fa-
culdade de Ciências do 
Porto - que sucedeu à 
Academia Politécnica - 
no ano lectivo de 1912 
para 1913, as cadeiras de 
Química biológica, Física biológica 
e Ciências Naturais para o curso de 
Medicina.

No mesmo ano já aparece ma-
triculado na Faculdade de Medicina 
(n.º 60).

No ano seguinte, 1913 para 
1914, matriculou-se nas cadeiras 
de Fisiologia, Anatomia topográfi-
ca e Ciências naturais. No período 
ordinário fez exame de Anatomia 
descritiva e topográfica e obteve a 

classificação de S-13.
No ano lectivo de 

1915 para 1916 estudou 
Propedêutica Médica e 
Propedêutica Cirúrgica, 
do 3.º ano. Em Março de 
1916 inscreveu-se nas 
seguintes cadeiras do 4.º 
ano: 1.ª Clínica Médica, 
Terapêutica Médica, 1.ª 
clínica cirúrgica, Higiene e 
Epidemiologia.

Neste mesmo ano fez 
o IV Exame (Anatomia pa-
tológica e Bacteriologia e 
Parasitologia) e obteve a 
classificação S-10.

No ano lectivo de 1917 
para 1918 matriculou-se 
nas seguintes cadeiras do 
5.º ano: 2.ª Clínica Médica, 
2.’ Clínica Cirúrgica, Der-
matologia e Sifiligrafia, 
Pediatria + Neurologia + 
Psiquiatria, Ortopedia e 
Urologia.

E depois nas cadeiras 
do 6.º ano: Obstetrícia, Gi-
necologia, Medicina legal, 
Moléstias infecciosas, His-
tória e filosofia médicas, e 

Toxicologia + Psiquiatria forense.
Em Julho de 1918 fez exames 

das disciplinas do II grupo (Clínica 
médica, Terapêutica e especialida-
des médicas) e obteve um B-15.

No exame de Clinica cirúrgica, 

Terapêutica e especialidades cirúr-
gicas obteve um B-16.

O curriculum era regulamenta-
do pela chamada reforma de 1911 
e tinha a duração de seis anos. Por 
isso às provas finais se chamava 
doutoramento.

Manuel Coelho da Silva prestou 
provas a 26 de Junho de 1919. Foi 
Aprovado com um B-16.

Defendeu a tese “Tuberculose 
renal: nefrectomia na tuberculose 
renal bilateral”. Impressa no Porto, 
na Escola Tipográfica da Oficina de 
S. José, 1919. XVI + 114 pág. [117 de 
texto].

Presidente do Júri, Álvaro Teixei-
ra Bastos, lente de Clínica e policlíni-
ca cirúrgicas, secretário da Faculda-
de de Medicina. 

Faleceu a 15 de Abril de 1930. 
Sem geração.

Foram seus contemporâneos na 
faculdade: António Leite Pereira de 
Meireles, de São Vicente do Pinhei-
ro; Joaquim da Rocha Reis, de Duas 
Igrejas; e Luís José Moreira, de Fonte 
Arcada.

PUB PUB
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

S
upõe-se, portanto, que Gar-
cia Moniz, falecido entre 
1066-1068, teve descendên-
cia. Cingindo-se à documen-
tação conhecida, escreve o 

Prof. Dr. José Mattoso: “Foi casado com 
D. Elvira (PMH, DC 324 e 451). Ignoro 
se teve filhos. Todavia, em 1103, de-
claram-se seus descendentes o aba-
de Sisnando e sua irmã Ilduara, filhos 
de D. Olibio (Documentos Medievais 
Port., Docs Particulares, 136)” (24). É, 
pois, natural que tivesse descendên-
cia, e o Padre Agostinho de Azevedo 
(25) organiza-a deste jeito: 

1. Dom Garcia Moniz o Gasco.
1.1. Um filho, cujo nome alvitra 

fosse Mónio Garcia, e podia bem ser 
o marido de Gelmira Venegas, que 
intervém num documento de Pen-
dorada, de 1081.

1.2. Um neto, o tal D. Gascão 
Moniz, da 2.ª hipótese aventada 
para a fundação do mosteiro, e que 
terá edificado a igreja. Mas aqui 
defrontamo-nos com a opinião de-
molidora do A. do artigo da Grande 
Enciclopédia Port. e Brasileira, que 
diz assim: “Claro está que Gascão 
não pode constituir nome pessoal 
algum; e por D. Gascão Moniz deve 
entender-se o próprio D. Garcia Mo-
niz, o Gasco por linhagem”.

Ora eis como se simplificam as 
coisas: duas supostas gerações dei-
xam de existir, a tal 2.ª hipótese (de Fr. 
Leão) cai por terra, e a 1.ª sai reforçada.

Perante tão díspares suposições, 
apetece-nos interrogar as pedras do 
velho monumento, que o cronista 
Frei Leão diz ser o mesmo que em 
seu tempo servia e, através de não 
poucas vicissitudes, chegou até nós. 
Se aquelas pedras falassem! E falam, 
para os entendidos. Só que…cada 
qual entende essa fala a seu modo. “É 

mui bastante pera qualquer mosteiro, 
diz o cronista, porque é de tres naves, 
e diante da porta principal tinha tam-
bém sua galilé grande e de cantaria, 
da própria sorte de tres naves (como 
consta da inquirição que o Cardeal D. 
Henrique mandou tirar dos mosteiros 
antigos de S. Bento), cujos vestígios eu 
ainda alcancei no ano de 1594” (26). O 
certo é que a igreja do Salvador de 
Travanca não é toda da mesma épo-
ca; foi-se fazendo aos poucos. “A igreja 
tem uma grande riqueza de elemen-
tos, e mostra bem como, quando um 
programa construtivo é pouco dilata-
do, se conjugam correntes diferentes” 
(27). No seu conjunto, não pode de 
modo algum ser atribuída ao século 

XI, em que ainda nos encontramos na 
elaboração destas notas monográfi-
cas.

Classificamos de demolidora a 
opinião acima exposta, acêrca de D. 
Gascão. E é. Mas bastante clarividente. 
E assim como podemos ter por fanta-
sioso o casamento do suposto D. Gas-
cão “com uma senhora chamada D. 
Munia, da Casa Real de Castela”, tam-
bém podemos pensar – e a História 
da Arte dá-nos razão – que a constru-
ção da igreja deve ter começado bem 
mais tarde.

2. Filho do anterior, fosse ele 
quem fosse, é Dom Froila, que uns 
alcunham Gascão, outros dizem que 
deve ser Garcia.

3. Segue-se-lhe, como padroeiro 
de Travanca, Dom Rosendo, que pela 
regra da patronímica deve ter apelido 
de Froiláz.

4. E, finalmente, Dom Paio Rosen-
des, que “se recolheu ao mosteiro e to-
mou por nome, com o hábito, Frei Ro-
sendo”, segundo informa Fr. Leão (28).

Todos estes descendentes do fun-
dador, parece que particularmente D. 
Rosendo Froilaz (que “possuíu o mos-
teiro quarenta e um ano”), se empe-
nharam na conquista daquelas terras 
de Riba-Douro e Tâmega, em cuja dis-
tribuição o mosteiro teve a parte mais 
considerável.

É claro que, com estas sucessões, 
já estamos muito entrados no sécu-
lo XII, em que o fio da história se nos 
quebra. Bem gostávamos de saber o 
que se passou com o padroado do 
mosteiro após a entrada em religião 
daquele Frei Rosendo, representante 
da família fundadora. Mas falham-nos 
completamente as notícias.

3. - IGREJA E TORRE

Voltemo-nos, então, para a igre-
ja, documento vivo que ainda hoje 

os nossos olhos gostam de ler, e que 
deve ter sido escrito em pedra preci-
samente nesta altura em que a outra 
escrita observa silêncio religioso. Nós 
não acreditamos que a comunidade 
monástica estivesse até ali sem igreja; 
esteve sem aquela, mas outra teria, 
fosse embora modesta ermida quiçá 
anterior à própria comunidade.

Quanto àquela – que é esta, este 
belo templo românico que ainda ad-
miramos – subscrevemos o juizo críti-
co do já citado historiador de arte ro-
mânica, Ferreira de Almeida: “a fábrica 
da obra não deve ter começado muito 

antes dos inícios do século XIII, deven-
do ter-se prolongado pelo menos até 
aos meados desta centúria” (29). E, já 
agora, pedimos vénia para aqui trans-
crever a rápida descrição de Ferreira 
de Almeida.

“A igreja de S. Salvador de Travan-
ca é um dos nossos mais conhecidos 
templos monasteriais românicos. 
Relativamente bem conservado (ex-
ceptuando a capela-mor)…forma um 
conjunto de singular importância.

“A sua cabeceira mostra-nos dois 
absidíolos circulares, com pequena 
fresta no topo. Da primitiva capela-
-mor, só conhecemos o arranque, jun-
to do arco cruzeiro”, o suficiente para 
nos dizer que era bastante alta e se 
apresentava com dois andares”.

(24) J. MATTOSO, A Nobreza Me-
dieval Port., 1. c.

(25) Mosteiro de Travanca. II – Os 
Naturais, in “Novidades” (jornal”, Lis-
boa, 12.1.1940.

(26) Benedictina Lusitana, II, 
Coimbra 1651, p. 254.

(27) C. A. FERREIRA DE ALMEIDA, 
Arquitectura Românica de Entre Dou-
ro e Minho, Porto 1978, II, p. 276.

(28) Toda esta genealogia é bas-
tante fantasiosa, e J. MATTOSO (Notas 
à cit. ed. da Bened. Lus.) apõe-lhe jus-
tificadas reticências.

(29) C. A. FERREIRA DE ALMEIDA, 
o.c., págs. 275-276. JOSÉ MATTOSO, 
O Românico Português, in “Minia”, 2.ª 
Série, Braga 1981, págs 10-11 (nota 4), 
citando Manuel Real, diz que “durante 
a segunda metade do século XII deve 
ter havido obras” na igreja monástica 
de Travanca; e opina que Travanca e 
Rates, juntamente com a Sé de Braga, 
foram mesmo os polos da difusão do 
românico no Norte.A anfitreã da homenagem com D. Gabriel de Sousa

Padre Américo e D. Gabriel de Sousa
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PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Albânia
Alemanha 
Andorra
Arménia
Azerbaijão
Bielorrússia
Bulgária
Bélgica
Cazaquistão
Chipre
Croácia
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
Estónia

Finlândia
França
Geórgia
Grécia
Holanda
Hungria
Irlanda
Islândia
Itália
Letónia
Liechtenstein
Lituânia
Luxemburgo
Macedónia
Malta
Moldávia

Montenegro
Mónaco
Noruega
Polónia
Portugal
Reino Unido
Republica Checa
Roménia
Rússia
San Marino
Suécia
Suíça
Sérvia
Turquia
Ucrânia
Vaticano
Áustria

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho 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 cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

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

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

EXTRATO
 A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Le-

mos, com cartório sito na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e conce-
lho de Paredes.

Certifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do 
artigo 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 228, a folhas 53, se encontra exarada 
uma escritura de justifi cação, com data de quatro de janeiro de dois mil 
e dezoito, na qual JOSÉ MANUEL BARBOSA DIAS, NIF 184 767 253, 
Cartão de Cidadão 09939233 0 ZY5, válido até 21/09/2019, natural 
de Baltar, Paredes, e mulher, SANDRA MANUELA BARBOSA MOREI-
RA, NIF 203 118 529, Cartão de Cidadão 11328081 5 ZY9, válido até 
05/05/2019, natural de Castelões de Cepeda, Paredes, casados no 
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Travessa Nossa Se-
nhora de Fátima, 73, Baltar, Paredes, disseram que são donos e legíti-
mos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio urbano composto 
por casa de rés-do-chão e andar, com logradouro, com a área coberta 
de sessenta e dois metros quadrados e a área descoberta de cento e 
treze metros quadrados, sito na Travessa Nossa Senhora de Fátima, 
88, freguesia de Baltar, concelho de Paredes, não descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz, em nome do 
justifi cante marido, sob o artigo 2297, com o valor patrimonial, igual ao 
atribuído, de vinte e três mil, novecentos e setenta euros.

Os justifi cantes adquiriram o prédio, ainda enquanto solteiros, em 
comum e partes iguais, por doação verbal que lhes foi feita por Cus-
tódio Moreira e mulher, Odília Barbosa, que foram casados no regime 
da comunhão geral de bens e residiam no Lugar do Cunho, Cete, Pa-
redes, em data que não podem precisar mas sabem ter sido cerca do 
ano de mil, novecentos e noventa, pelo que não fi caram a dispor de 
título formal que lhes permita efetuar o registo na Conservatória do 
Registo Predial, e desde logo entraram na posse e fruição do imóvel, 
em nome próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamen-
te, com conhecimento de toda a gente, pagando as respetivas contri-
buições e impostos, fazendo do imóvel a casa de morada de família do 
casal, usufruindo, ocupando e limpando o prédio, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade.

A posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, desde 
cerca do ano de mil, novecentos e noventa, conduziu à aquisição do 
imóvel por usucapião, que os justifi cantes invocam, justifi cando o seu 
direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de 
aquisição não pode ser comprovada por outro título formal extrajudicial.

Os justifi cantes desconhecem os segundos ante-possuidores e 
artigos da matriz anteriores ao referido, por antiguidade e ausência de 
documentos.

Paredes, cartório, quatro de janeiro de dois mil e dezoito.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

P 25/2018

O PAREDENSE | 11-1-2018 | N.º 71O PAREDENSE | 11-1-2018 | N.º 71

EXTRACTO
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com 

cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Pa-
redes, certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 
1 do artº 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro 
de notas para escrituras diversas 228, a folhas 77, se encontra 
exarada uma escritura de justificação com data de cinco de janeiro 
de dois mil e dezoito, na qual:

MARINHA MOREIRA DA SILVA, NIF 195 045 114, Cartão 
do Cidadão nº 07670847 0zz4 válido até 06/10/2021, natural de 
Gandra, Paredes, e marido FERNANDO PINHEIRO TEIXEIRA, 
NIF 148 574 912, Cartão do Cidadão nº 08722082 2zz2 válido 
até 10/03/2018, natural de Baltar, Paredes, casados no regime da 
comunhão adquiridos, residentes na Rua Trás de Vessadas, 175, 
4585-246, Gandra, Paredes, disseram que são donos e legítimos 
possuidores, do seguinte bem imóvel, sito na freguesia de Gandra, 
concelho de Paredes:

Prédio urbano, composto de terreno para construção, com 
dois mil trezentos e sessenta e sete metros quadrados, sito na Rua 
Alto da Costa (antigo Lugar de Alto de Guimbra), a confrontar do 
norte com herdeiros de Isaura Coelho, do sul e nascente com Rua 
Alto da Costa, e do Poente com herdeiros de Joaquim Carneiro 
Lima, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pare-
des, inscrito na matriz em nome da justificante mulher sob o artigo 
3557.

Que, adquiriram o referido prédio, por compra verbal à Fregue-
sia de Gandra, (do concelho de Paredes), em data que não podem 
precisar mas sabem ter sido no ano de mil novecentos e oitenta e 
seis, pelo que não ficaram a dispor de título formal que lhes permita 
efetuar o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, e 
que desde logo, entraram na posse e fruição do prédio, em nome 
próprio, posse que assim detêm há mais de trinta anos, sem inter-
rupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, osten-
sivamente, com conhecimento de toda a gente, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer 
usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos en-
cargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
desde o ano de mil novecentos e oitenta e seis, conduziu à aqui-
sição do imóvel por usucapião, que invocam, justificando o direito 
de propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de 
aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal 
extrajudicial. Está conforme.

Paredes e Cartório notarial em 05 de janeiro de 2018.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

Registo: PA32/2018

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição
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Rebordosa

Joaquim de Sousa
Barbosa (Coelho)

Faleceu
Joaquim de Sousa Barbosa (Coelho) faleceu no 

passado dia 21 de dezembro de 2017, com 95 anos 
de idade. Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, na Pra-
ceta da Lage, n.º 10. Era viúvo de Idalina Moreira das Neves e deixa 
na maior dor seus filhos, genro, netos e demais família.

Gandra

Alexandrina
Moreira das Neves

Faleceu
Alexandrina Moreira das Neves faleceu no pas-

sado dia 19 de dezembro de 2017, com 89 anos de 
idade. Era natural de Gandra e residente no Lar da Associação para 
Desenvolvimento Integral de Lordelo, em Lordelo, Paredes. Era viúva 
de José António Moreira de Sousa e deixa na maior dor seus irmãos, 
cunhadas, sobrinhos e demais família.

Beire

Justina Gomes Ribeiro
Faleceu

Justina Gomes Ribeiro faleceu no passado dia 
31 de dezembro de 2017, com 83 anos de idade. Era 
natural de Meinedo, Lousada e residente em Beire, 
Paredes. Era viúva de Manuel de Sousa Alves. 

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.

Vandoma

Florinda Ribeiro
Faleceu

Florinda Ribeiro faleceu no passado dia 24 de 
dezembro de 2017, com 86 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Vandoma, na Rua 
Central de Vandoma, n.º 436. Era casada com Se-
rafim Ferreira Moreira que deixa na maior dor juntamente com seus 
filhos, noras, genros, netos e restante família.

Rebordosa

Lino António da Silva Moreira
Faleceu

Lino António da Silva Moreira faleceu no pas-
sado dia 2 de janeiro, com 30 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa e residente na 
Figueira da Foz. Deixa na maior dor sua filha, pais, 
tios e restante família.

Rebordosa

Maria Joaquina
Dias de Almeida

Faleceu
Maria Joaquina Dias de Almeida faleceu no pas-

sado dia 30 de dezembro de 2017, com 82 anos de 
idade. Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua da 
Cavada, n.º 60. Era viúva de Joaquim Nogueira e deixa na maior dor 
seus filhos, noras, genros, netos e restante família.

Lordelo

Manuel de Sousa Lopes
Faleceu

Manuel de Sousa Lopes faleceu no passado dia 
1 de janeiro com 64 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua da Costa Verde (Partei-
ra), Lordelo, Paredes. Era casado. 

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.

Vandoma

Maria Ribeiro dos Santos 
Faleceu

Maria Ribeiro dos Santos faleceu no passado 
dia 6 de janeiro com 94 anos de idade. Era natural de 
Vandoma e residente na Avenida Central de Reiros, 
n.º 333, Vandoma, Paredes. Era viúva de Belmiro 
Nogueira 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, bem 
como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Madalena

Maria José da Silva Matos 
Faleceu

Maria José da Silva Matos faleceu no passado 
dia 31 de dezembro de 2017 com 44 anos de idade. 
Era natural de Vila, Melgaço e residente na Travessa 
do Ribeiro, n.º 43, Madalena, Paredes. Era divorcia-
da e vivia em união de facto com José Joaquim Moreira Pinheiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Besteiros

Manuel da Silva
Carneiro Pacheco 

Faleceu
Manuel da Silva Carneiro Pacheco faleceu no 

passado dia 27 de dezembro de 2017 com 78 anos 
de idade. Era natural de Besteiros e residente na Travessa de Baixo, 
Casa da Conferência, n.º 36, Besteiros, Paredes. Era casado com Ma-
tilde Ferreira Pacheco.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

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

Gondalães

Joaquim da Silva Nunes
Faleceu

Joaquim da Silva Nunes faleceu no passado dia 
4 de janeiro com 74 anos de idade. Era natural de 
Louredo e residente na Rua José Alves, n.º 74, Gon-
dalães, Paredes. Era casado com Conceição Moreira 
de Sousa.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, 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 Cristina Peixoto 
Monteiro D’Aguiar

Faleceu
Maria Cristina Peixoto Monteiro D’Aguiar fale-

ceu no passado dia 27 de dezembro de 2017 com 
61 anos de idade. Era natural de Castelões de Cepeda e residente 
na Avenida Comendador Abílio Seabra, Entrada 5, 4.º andar, n.º 21, 
Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Abílio Moreira da Rocha
Faleceu

Abílio Moreira da Rocha faleceu no passado dia 
4 de janeiro com 84 anos de idade. Era natural de 
Lordelo e residente na Rua Campa da Costa, n.º 41 
(Parteira), Lordelo, Paredes. Era viúvo de Rita Fer-
reira.

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.

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

O PAREDENSE | 11-1-2018 | N.º 71

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

escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de folhas cem a folhas 
cento e um verso, do livro de notas para escrituras diversas número 
Cento e Cinquenta e Três – A, MARIA JULIETA GOMES DE BESSA 
e marido JORGE PINTO CARNEIRO, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, ela natural da freguesia de Ferreira, concelho 
de Paços de Ferreira e ele da freguesia de Carvalhosa, concelho de 
Paços de Ferreira, residentes na Rua do Taio, 141, da freguesia de 
Lordelo, concelho de Paredes, NIFS 200 397 273 e 205 676 367, fi-
zeram as declarações constantes da certidão anexa, que com esta se 
compõem de três laudas e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, vinte e oito de dezembro de 
dois mil e dezassete. -

A Notária,
(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

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

Prédio rústico, composto de mato e bouça, com a área de 
mil seiscentos e trinta metros quadrados, a confrontar de norte e 
de poente com Manuel Vendas, de sul com José Gomes Bessa 
e de nascente com Caminho Público, sito na Rua do Taio, Lugar 
de Ferrugenta, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, mas 
inscrito na respetiva matriz, em nome da justificante mulher, sob o 
artigo 3865 da referida freguesia de Lordelo, sendo de 652,00 eu-
ros o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de MIL EUROS.

II – Que não são detentores de qualquer título formal que legi-
time o domínio do referido prédio.

III – Que o entraram na posse do referido prédio, por compra 
e venda verbal que dele fizeram a Manuel Bessa Barbosa, viúvo, 
residente que foi no Lugar de Ferrugenta, da freguesia de Lordelo, 
concelho de Paredes, em data que não podem precisar mas sabem 
ter sido no ano de mil novecentos e noventa e cinco, ainda no esta-
do de solteiros, maiores, sem que no entanto ficassem a dispor de 
título formal que lhes permita o respetivo registo na Conservatória 
do Registo Predial, mas, desde logo, entraram na posse e fruição 
do identificado prédio, em nome próprio, posse que assim detêm 
há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer 
que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e sem 
oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda a gente em 
nome próprio e com aproveitamento de todas as utilidades do pré-
dio, nomeadamente, adubando-o, amanhando-o, cultivando-o e 
colhendo os seus frutos, agindo sempre por forma correspondente 
ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 
imóvel, quer suportando os respetivos encargos, quer pagando as 
suas contribuições e impostos, mantendo-o sempre na sua inteira 
disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pú-
blica, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invo-
cam, justificando o direito de propriedade, para o efeito de registo, 
dado que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por 
qualquer outro título formal extrajudicial.
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