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O treinador do Desportivo das Aves que ven-
ceu, esta época, a Taça de Portugal foi home-
nageado com a Medalha de Ouro da cidade 
de Lordelo, na cerimónia de comemoração 
do 15.º aniversário de elevação à categoria 
de cidade.

—  pág. 6 e 7

A ampliação e reabilitação 
da ETAR de Arreigada deve-
rá estar concluída dentro de 
dois anos e meio e vai per-
mitir duplicar a capacidade 
de tratamento da ETAR que 
foi construída em 1993 e 
serve mais do dobro dos 
habitantes para os quais foi 
projetada.
Os autarcas de Paços de 
Ferreira e Paredes falam de 
um dia histórico para os 
dois concelhos, que marca o 
princípio do fim de anos de 
sucessivos atentados am-
bientais no Rio Ferreira.

—  pág. 2

Obras de 5,1 milhões de euros
vão pôr fim à poluição do Rio Ferreira

Complexo das Laranjeiras
classificado como

zona de equipamentos 
O executivo aprovou uma alteração ao Plano Diretor Munici-
pal (PDM), que deverá entrar em vigor em setembro, limitando 
a utilização do espaço para fins desportivos e culturais. Decla-
ração de interesse municipal também foi aprovada. —  pág. 4

Câmara conseguiu
desbloquear

fundos comunitários
O tribunal aceitou a providência cautelar interposta 
pela autarquia para desbloquear os 6 milhões de eu-
ros que estavam a ser retidos no âmbito do processo 
do OLAF. Projetos como Casa da Juventude e piscina 
ao ar livre podem avançar em breve.  —  pág. 5

José Mota
foi homenageado
na sua terra natal 
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C
hegados à estação das cha-
madas “férias grandes”, ques-
tionam os economistas para a 
quebra de produção. E nós não 
temos dúvidas em afi rmar que a 

economia é importante, mas não deve, de 
forma alguma, sobrepor-se à organização 
política da sociedade, porque é urgente 
construir sociedades que respeitem a dig-
nidade da pessoa humana e que valorizem 
a democracia através da consciência crítica 
e da honestidade intelectual.

Seria muito negativo, dento do nosso 
ponto de vista, descurar as nossas necessida-
des básicas. Importante é lutar pelo trabalho 
e pela via da honestidade, para que os nossos 
fi lhos possam ter uma vida melhor, para que 
os jovens não percam a esperança, para que 
os adultos se sintam, verdadeiramente, reali-
zados sob o ponto de vista humano e profi s-
sional, ainda, para que os idosos se possam 
sentir felizes e em plena segurança.

Quem se mantiver atento, “atento 
como um lobo”, sabe que se vive em socie-
dades marcadas por ansiedades e, até, por 
uma certa irritabilidade emotiva, devemos 
eliminar as difi culdades em ser sincero uns 
para com os outros, em humanizar as re-
lações sociais, em debater ideias com ele-
vação, tentar corrigir as desigualdades, em 
ajudar os necessitados, sejam eles de cariz 
económica, afetiva ou psicológica.

Note-se que não havendo democra-
cia solidária, as abissais diferenças entre 
as classes sociais não ajudam a restaurar 
a confi ança, nem o otimismo num futuro 
mais harmonioso e justo.

Na política, tal como na vida, é preciso 
que haja um bom equilíbrio entre a razão e 
o coração, pois ela é muito mais do que um 
mero jogo de interesses. Sendo, como é, 
uma ciência humana, com preocupações 
de bem comum e de justiça social, ela terá 
de assentar em fi rmes convicções.

Encontramo-nos num tempo em que 
tudo se joga na comunicação e na imagem, 
na publicidade e no marketing e em que 
a doutrina é colocada em segundo plano 
e, convençam-se os governantes, que isso 
não é bom para a cultura política, nem para 
a evolução do pensamento, como forma de 
organizar as sociedades da melhor maneira.

Torna-se claro que tem de haver um 
esforço coletivo, para que as mudanças ne-
cessárias, ao nível das mentalidades e das 
estruturas, se façam de forma harmoniosa, ri-
gorosa e sustentável, visto encontrarmo-nos 
em sociedades cheias de contradições e com 
um grande fosso bem visível entre pobres e 
ricos, em que a vida em vez de ser esperança, 
se torna em problema ou angústia.

Porém, à roda da vida, há sempre os 
que teem uma vida larga e os que levam 
uma vida curta, há sempre passagens co-
muns e pontes, sendo certo que a vida não 
é uma autoestrada de facilidades e sempre 
haverá acidentes de percurso, porém, a 
vida vale sempre a pena.

A dignifi cação
da vida

A 
AMPLIAÇÃO E REABILITAÇÃO da 
Estação de Tratamento de Águas Re-
siduais (ETAR) de Arreigada foi adju-
dicada na passada terça-feira, um dia 
histórico para os concelhos de Paços 

de Ferreira e Paredes, porque assinala “o princí-
pio do fi m da poluição no Rio Ferreira”.

“Hoje estamos a assinar o ato de con-
signação com a empresa que vai proceder à 
reabilitação desta ETAR depois de 29 anos 
em que o município, em sucessivos gover-
nos do PSD, não olhou para este proble-
ma e não respeitou as pessoas de Paredes, 
nomeadamente as de Lordelo”, afi rmou o 
autarca de Paços de Ferreira, Humberto Brito, 
durante a cerimónia de assinatura do contrato.

Ao longo de mais de 20 anos foram vários 
os alertas da população e de autarcas para as 
sucessivas descargas no Rio Ferreira, prove-
nientes da ETAR de Arreigada, que foi cons-
truída em 1993 e funciona muito acima da 
sua capacidade, servindo mais do dobro dos 
habitantes para os quais foi projetada.

Esta obra na ETAR de Arreigada está orça-
da em 5,1 milhões de euros e tem compartici-
pação comunitária de cerca de 80%, através 
do Programa Operacional de Sustentabilida-
de e Efi ciência no Uso de Recursos (POSEUR). 

“Signifi ca mais um esforço do municí-
pio de Paços de Ferreira, de 1,2 milhões de 
euros, que sairá do orçamento municipal. 
Mas tenho a certeza que seremos capazes 
de executar isto dentro dos prazos acorda-
dos”, acrescentou o autarca.

A intervenção deverá estar concluída em 
2020 e vai duplicar a capacidade de tratamen-
to da estação, que até agora conseguia tratar 
cerca de 5.800 metros cúbicos de efl uentes 
por dia e passará para um volume médio de 
10.000 m3/dia.

“A ETAR trata um caudal de ponta de 
cerca de 500 m3/hora e com o projeto va-
mos duplicar a capacidade, passando para 
cerca de 1000 m3/hora”, explicou a coordena-
dora do projeto, Goreti Matias, adiantando que 
a operação vai permitir implementar tecnolo-
gia mais moderna, ampliar as linhas de pré-tra-

Reabilitação da ETAR
de Arreigada vai acabar

com poluição no Rio Ferreira
uA empreitada vai custar 5,1 milhões de euros e fi cará concluída em 2020.
uAutarcas de Paços de Ferreira e Paredes acreditam que a obra vai acabar defi nitivamente com as
     descargas poluentes no Rio Ferreira.

tamento e de tratamento biológico, bem como 
a linha de tratamento de lamas, tratando os es-
gotos de 58 mil habitantes do concelho.

“Este é o início do fi m
deste problema”

- ALEXANDRE ALMEIDA
Presidente CM Paredes

O presidente da câmara de Paredes tam-
bém se deslocou a Paços de Ferreira para 
assistir ao ato de consignação da obra. Mais 
tarde, e já no parque do Rio Ferreira, em Lor-
delo, Alexandre Almeida sublinhou a impor-
tância deste dia para o concelho de Paredes e 
agradeceu o esforço fi nanceiro da câmara de 
Paços de Ferreira para resolver um problema 
que todos os outros executivos empurraram 
com a barriga para a frente. 

“Foi necessário termos um autarca do 
PS na câmara de Paços de Ferreira e um Go-
verno do PS para que este problema fosse 
resolvido de uma vez por todas”, disse Ale-
xandre Almeida, elogiando a decisão de Hum-

berto Brito de realizar um 
investimento “que pou-
cos ou nenhuns votos 
lhe vai trazer” porque as 
suas repercussões eram 
sobretudo em Lordelo e 
Rebordosa.

 “Este é o início do 
fi m deste problema. 
Mas há outros investi-
mentos que estamos a 
ponderar para preca-
ver problemas no futu-
ro”, adiantou Alexandre 
Almeida, referindo-se a 
projetos em estudo para 
a despoluição do Rio Fer-
reira e a melhoria do Par-
que Urbano, que abrange 
as freguesias de Lordelo e 
Rebordosa.

Segundo o vice-presidente da autarquia 
e vereador do ambiente, Francisco Leal, um 
dos planos é a reestruturação de um emis-
sário que vem de Duas Igrejas até à ETAR de 
Campo, em Valongo, que vai ser realizado 
pela SIM Douro e implica um investimento de 
um milhão de euros. Por outro lado, a câmara 
de Paredes pretende avançar com um projeto 
para aumentar a extensão do emissário que 
sai da ETAR de Arreigada, de forma a retirar 
defi nitivamente as águas residuais do parque 
do rio Ferreira.

No fi nal da cerimónia, o presidente da 
junta de Lordelo, Nuno Serra, manifestou-se 
satisfeito pela requalifi cação da ETAR de Ar-
reigada, mas garantiu que o início das obras 
não resolve o problema do Rio Ferreira.    

“Só vou estar satisfeito no dia em que 
conseguir mergulhar ou pescar no rio. A 
nossa luta termina no dia em que este rio 
tiver a vida que tinha há 30 anos atrás”, 
disse o autarca à comunicação social, garan-
tindo que a junta de Lordelo vai manter em 
tribunal o processo contra a câmara de Paços 
de Ferreira. 
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A 
ASSEMBLEIA MUNI-
CIPAL DE PAREDES 
chumbou a proposta 
do CDS para a criação 
de uma comissão de in-

quérito sobre o incumprimento do 
contrato de doação dos terrenos da 
antiga escola de Baltar, celebrado 
entre o município de Paredes e a 
Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes.

Os terrenos da antiga escola 
E.B. 2/3 de Baltar foram doados à 
Misericórdia de Paredes, em feve-
reiro do ano passado. Da área total 
de 14.392 metros quadrados foram 
doados à instituição 6.330 metros 
quadrados, para a construção de 
um lar de idosos.

No texto da proposta apre-
sentada na AM, o CDS refere que, 
em abril de 2017, houve uma reti-
ficação na autarquia que reduziu 
a área doada inicialmente para 

Assembleia Municipal chumbou
comissão de inquérito sobre doação

dos terrenos da antiga escola de Baltar
uA proposta foi apresentada pelo CDS mas foi chumbada pelo PS e a CDU.
uO atual executivo já propôs uma solução para viabilizar o projeto, mas ainda aguarda a decisão da Misericórdia.

5.762 metros quadrados. A outra 
parte do terreno foi a hasta públi-
ca e comprado por uma socieda-
de imobiliária por 201 mil euros. 
“Nesse mesmo dia era aprovado 
por unanimidade, na Assembleia 
Municipal de Paredes, o contrato 
celebrado entre o município e 
a Misericórdia”, sublinha o CDS, 
acrescentando: “A 30 de julho de 
2017 foi celebrada a escritura 
pública que inviabilizou defini-
tivamente a construção do lar de 
idosos uma vez que, para cum-
prir com o contrato celebrado 
com a Misericórdia de Paredes, 
o Município apenas poderia de-
sanexar 4.592m2. e não 6.721m2”.

Em setembro deste ano, quan-
do ainda estava em funções, o an-
terior presidente Celso Ferreira terá 
confirmado a situação e determina-
do que fosse elaborado um acordo 
para a retificação do contrato de 
adjudicação e alienação onerosa da 
sociedade “Guindungo”.

Tendo em conta tudo o que 

“Propusemos uma alternativa. Estamos à espera que a Misericórdia diga se o negócio ainda é viável”
- ALEXANDRE ALMEIDA, presidente da câmara

se passou desde o início do pro-
cesso, Macedo Lemos considerou 
pertinente a criação desta co-

missão de inquérito para “apurar 
os factos que conduziram à vio-
lação do contrato bem como a 

não reversão do mesmo, atenta 
a não oposição declarada pelo 
particular”. 

O PSD mostrou-se favorável. 
Tendo em conta as suspei-
ções que foram levantadas 

sobre o comportamento do ante-
rior executivo, Aberto Soares Car-
neiro garantiu que o PSD não tem 
nada a esconder e ia votar a favor 
da comissão de inquérito.

Posição diferente teve a CDU, 
que não viu grande utilidade nesta 
comissão de inquérito, a não ser a 
de julgar factos relativos ao passa-
do e decisões tomadas pelo ante-
rior executivo sobre entidades ex-
ternas. “A comissão de inquérito 
vai chegar a alguma conclusão? 
Para chegar à conclusão que é 
tudo uma trapalhada não é preci-

so comissão de inquérito”, susten-
tou Cristiano Ribeiro, justificando o 
voto contra da bancada.

Também o PS se mostrou contra 
a proposta, com Rui Silva a lembrar 
que o atual executivo teve de encon-
trar uma solução para colmatar um 
problema que herdou do anterior 
executivo. “Essa solução foi apre-
sentada. Junto à antiga escola se-
cundária há uma capela que faz 
parte da Rota do Românico, a ca-
pela da Quintã, que tem um terre-
no envolvente o qual foi proposto 
como parque de estacionamento. 
Neste momento a Misericórdia de 
Paredes tem em mãos uma pro-
posta. Até ela se pronunciar so-

bre o assunto não viabilizaremos 
qualquer comissão de inquérito”, 
justificou o socialista.

Também o presidente da câma-
ra mostrou dúvidas sobre a propos-
ta do CDS, garantindo que, neste 
momento, o que está em causa é 
saber se a Misericórdia de Paredes 
continua interessada na doação. 
“Não sei o que é que esta comis-
são vai verificar porque está tudo 
neste documento. Estudamos o 
assunto e uma vez que lhes falta-
va terreno para estacionamento 
propusemos uma alternativa ao 
lado. Estamos à espera que a Mi-
sericórdia diga se o negócio ain-
da é viável ou não”.

Nos terrenos da antiga escola EB 2,3 de Baltar a Misericórdia quer construir um Lar de Idosos

PUB

Rua de Santiago, 444 - 4585-513 REBORDOSA
Tel/Fax 224 112 551 - Tlm 917 820 622  |  luisbessamovel@gmail.com

LUÍS BESSA
MOBILIÁRIO

Idealizamos todo

o tipo de móveis

ao seu gosto!

PUB



4
Quinta-feira

12 de julho 2018

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 780 300 * Fax +351 255 780 302
E-mail: fabel@net.novis.pt

Rua Infante D. Henrique, 121C * Vermoim
4470-035 Maia
Tlf. +351 229 407 853 * Fax +351 229 424 372
E-mail: geral@amtransitario.com

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

A 
PROPOSTA de classifi -
cação de interesse muni-
cipal do antigo Comple-
xo Desportivo das Laran-
jeiras – que incluiu o es-

tádio, o pavilhão gimnodesportivo e 
os campos de treinos – foi aprovada 
por unanimidade na última reunião 
do executivo, de 5 de julho.

Durante a reunião, o executivo 
aprovou ainda a proposta de alte-
ração ao Plano Diretor Municipal de 
Paredes (1.ª Revisão), que está em 
discussão pública e deverá entrar 
em vigor em setembro, onde aque-
le espaço está classifi cado como 
zona de equipamentos.

“A partir do momento que 
entre em vigor aquilo passa 
para zona de equipamentos des-
portivos e culturais. Se fosse só 
zona de equipamentos ainda se 
podiam instalar lá um restau-
rante, uma clínica, ou um hospi-
tal. Assim só se podem instalar 
lá equipamentos desportivos e 
culturais”, justifi cou o autarca, res-
pondendo às questões levantadas 
pelos vereadores do PSD sobre a 

Executivo aprovou alteração ao PDM
que “protege” Complexo das Laranjeiras

uA revisão do PDM deverá entrar em vigor em setembro e impede que seja utilizado para outros fi ns que não desportivos ou culturais.   
uFoi também aprovada por unanimidade a proposta de declaração de interesse municipal daquele património.

fi nalidade de utilização do espaço.
O presidente da câmara de Pa-

redes garantiu que a declaração de 
interesse municipal será “vantajosa 
para o município”, caso o Tribunal de 
Contas não dê luz verde para licitar o 
imóvel em hasta pública e a câmara 
tenha de avançar para a expropriação.

“Aquele complexo começou 
a ser construído nos anos 20 do 
século passado e pela envolvente 
histórica que tem para o conce-
lho de Paredes, faz todo o senti-
do que seja classifi cado como de 
interesse municipal”, afi rmou Ale-
xandre Almeida.

O autarca sustentou ainda que 
na altura em que foi construído era 
o maior gimnodesportivo do Vale 
do Sousa e um dos melhores do 
norte do país.

Na proposta, a câmara reconhe-
ce as características arquitetónicas 
inovadoras à época que fazem parte 
da história local, quer como “espíri-
to do lugar”, manifesto na identida-
de e memória coletiva, não só na di-
mensão desportiva, mas também na 
vertente social e cultural. “Efetiva-
mente confi rma-se a sua relevân-
cia, como património a conservar 
e a perpetuar”, acrescentou.

O MUNICÍPIO DE PAREDES vai rea-
lizar, durante o mês de julho, uma 
campanha de vacinação antirrá-
bica e identifi cação eletrónica de 

cães no concelho.
A iniciativa é desenvolvida no âmbito 

do Programa Nacional de Luta e Vigilância 
Epidemiológica da Raiva Animal e outras 
aprovadas na Portaria n.º 264/2013 de 16 de 
Agosto.

Segundo o município esta campanha de 
vacinação antirrábica e de identifi cação ele-
trónica dos cães, visa promover a saúde e se-
gurança pública e desincentivar o abandono 
destes animais.

A ação será liderada pela Médica Veteri-
nário Municipal.

A campanha arrancou ontem, dia 11 julho, 
em Cete, estando previstas ações em todas as 
freguesias do concelho até 5 de setembro. 

Este sábado, dia 14 de julho, a campanha 

Campanha de vacinação antirrábica
e identifi cação eletrónica de cães 

uA campanha vai decorrer entre julho e setembro e visa promover a saúde e segurança pública e desincentivar o abandono destes animais.

realiza-se em Rebordosa, pelas 9 horas, junto 
à Capela de S. Marcos, e em Lordelo, pelas 15 
horas, junto ao parque do Rio Ferreira. Em 
Besteiros e Cristelo realiza-se a 18 de julho, 
seguindo-se Gandra, a 21 de julho.

De 4 a 11 de agosto a campanha vai pas-
sar por Parada de Todeia, Baltar, Madalena, 
Bitarães, Gondalães e Louredo. Já em Reca-
rei, Duas Igrejas e Vilela as ações decorrem 
entre 1 e 5 de setembro.

Além das concentrações nas freguesias a 
vacinação antirrábica e identifi cação eletró-
nica dos cães pode ser realizada no Centro 
de Recolha de Canídeos, no Ecocentro de 
Cristelo, às quartas-feiras, das 14h às 15 ho-
ras, exceto nos dias 25 de julho, 22 e 29 de 
agosto e 26 de setembro.

As taxas a aplicar são, para a vacinação 
antirrábica cinco euros, para o boletim sani-
tário de cães ou gatos um euro e identifi ca-
ção eletrónica 13 euros.
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O 
T R I B U N A L 
aceitou a provi-
dência cautelar 
interposta pela 
câmara munici-

pal de Paredes, anunciou o 
presidente da autarquia, para 
desbloquear os 6 milhões de 
euros de fundos comunitá-
rios que estavam a ser retidos 
no âmbito do processo do Or-
ganismo Europeu de Luta An-
tifraude (OLAF), que apontou 
“suspeitas de fraude, falsifi-
cação e corrupção” com fun-
dos comunitários atribuídos à 
câmara para a construção dos 
centros escolares.

Até agora, 85% do valor 
das candidaturas aprovadas 
estavam a ser retidos para 
abater aos 6 milhões de eu-
ros que a câmara podia ser 
obrigada a devolver. No total, 
segundo Alexandre Almeida, 
já tinham sido retidos 1,2 mi-
lhões de euros 

“O Tribunal aceitou a 
nossa providência cautelar 
e considerou que não há ra-
zão para nos reterem esses 
6 milhões de euros até ha-
ver uma decisão definitiva”, 
disse Alexandre Almeida, na 

Tribunal aceita providência
cautelar da câmara de Paredes

para desbloquear
fundos comunitários

uA câmara volta a ter condições de receber fundos comunitários e pretende avançar com 
os projetos da Casa da Juventude e da piscina ao ar livre.

última sessão da Assembleia 
Municipal de Paredes, garan-
tindo que quando o tribunal 
se pronunciar e não houver 
mais recurso, a câmara terá 
de pagar esse valor, se for 
condenada.

Alexandre Almeida não 
deixou no entanto de criticar 
a atuação do anterior execu-
tivo nesta matéria, garantin-
do que se tivessem apresen-
tado a providência cautelar 
logo em novembro de 2016, 
o município não teria ficado 
impedido de receber fundos 
comunitários.

“Nós sabemos que só 
não o fizeram para escon-
der a questão”, acusou o 
autarca, assumindo que a 
câmara tem agora condições 
para avançar com alguns 
projetos que estavam para-
dos por força deste processo.

“A partir deste momen-
to estamos em condições 
de receber fundos comuni-
tários. E, apesar do endivi-
damento da câmara, vamos 
apresentar brevemente al-
guns projetos que estavam 
pendentes destes fundos”, 
reforçou.

O presidente da câma-
ra de Paredes garantiu que 
o executivo vai avançar em 

breve com os projetos da 
Casa da Juventude de Pare-
des e da piscina ao ar livre.

1,35 milhões
de euros podem 

ser retidos
devido aos

incumprimentos
nos pagamentos

em atraso

Apesar das boas notícias 
no que toca aos fundos co-
munitários, Alexandre Almei-
da revelou, por outro lado, 
que a câmara de Paredes cor-
re o risco de ficar com 1,35 
milhões de euros das receitas 
do Fundo de Equilíbrio Finan-
ceiro (FEF) retidos, devido a 
incumprimentos na redução 
dos pagamentos em atraso 
vencidos há mais de 90 dias.

“Quando se tem uma 
má herança como a que 
recebemos, infelizmente, 
não podemos saborear 
uma boa notícia durante 
muito tempo porque logo 
de seguida recebemos uma 
má notícia. A DGAL – Dire-
ção Geral das Autarquias 
Locais enviou-nos uma co-

municação a informar que, 
no final de 2016 tínhamos 
pagamentos em atraso, 
no valor de 3.509 milhões 
de euros. Estávamos com-
prometidos em baixar este 
valor, mas chegamos ao fi-
nal de 2017, fazendo obras 
sem as pagar, e esse valor 
passou para 5.449 milhões 
de euros”, explicou.

Devido a estes incumpri-
mentos, só este ano vão ser 
retidos ao município 350 mil 
euros das receitas provenien-
tes do FEF (Fundo de Equilí-
brio Financeiro).

Alexandre Almeida reve-
lou depois “que a surpresa 
maior foi saber que já no 
passado, em 2012 e 2013, 
a câmara tinha sido intima-
da para proceder à redução 
de pagamentos e não o fez. 
Agora como voltou a incum-
prir, corre o risco de ficar sem 
mais um milhão de euros”. 

O presidente da câmara 
sublinhou que apesar de não 
ser dinheiro perdido, porque 
será para pagar diretamente 
aos fornecedores, a situação 
causa “constrangimentos 
financeiros na autarquia”, 
que recentemente havia feito 
acordos com alguns emprei-
teiros para pagar a três anos.
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José Mota distinguido com medalha
de ouro da cidade de Lordelo

uO treinador do Desportivo das Aves foi distinguido pela junta de freguesia no âmbito da iniciativa “Lordelo Agradece”.
uNa cerimónia do 15.º aniversário da elevação a cidade foram distinguidas outras personalidades e instituições pelo mérito desportivo,
     cívico e cultural.

J
OSÉ MOTA foi distinguido 
pela junta de freguesia de 
Lordelo na cerimónia de 
comemoração do 15.º ani-
versário da elevação à cate-

goria de cidade. O treinador, natural 
de Lordelo, que na época passada 
conquistou a Taça de Portugal pelo 
Desportivo das Aves, foi distinguido 
com a Medalha de Ouro da Cidade.

“É uma ilustre personalida-
de desta terra que tem levado o 
nome, os valores e a identidade 
de Lordelo além-fronteiras”, ga-
rantiu o presidente da junta, Nuno 
Serra, destacando que José Mota 
encarna todos os atributos de um 
lordelense, trabalho humildade e 
dedicação.

“As homenagens nunca são 
demais quando são merecidas. 
E a José Mota elas nunca são de-
mais porque este homem real-
mente merece”, salientou depois 
o presidente do Aliados Futebol 
Clube de Lordelo, Filipe Carneiro, 
lembrando que o próprio clube já 
lhe tinha atribuído a medalha de 
mérito em 2017, ano em que o téc-
nico também foi distinguido com a 
medalha de ouro do município.

“Espero que num futuro pró-
ximo estejamos aqui para lhe 
prestar uma nova homenagem, 
talvez com uma ida à Liga Europa 
ou até mesmo a subida do Aliados 
de Lordelo à 1.ª Divisão, sob o co-
mando de José Mota”, acrescentou.

A medalha de ouro da cidade 
de Lordelo foi entregue a José Mota 
pelo presidente da câmara de Pare-
des. Alexandre Almeida, felicitou o 
técnico pelas conquistas pessoais e 
profissionais e elogiou a iniciativa 
da junta de freguesia de “reconhe-
cer e homenagear figuras, em-
presas e instituições que muito 
fazem pela cidade e servem de 
inspiração para outros”.

 

“Quando somos 
reconhecidos na 

nossa terra, temos o 
sentimento de que 

o nosso trabalho foi 
valorizado”

- TREINADOR JOSÉ MOTA
distinguido com a

Medalha de Ouro da Cidade

Rodeado de familiares e ami-
gos de longa data, José Mota re-
conheceu que “esta distinção 
tem uma importância especial” 
por ser atribuída na sua terra, o 
ponto de partida para a sua carrei-

ra no futebol. José Mota começou 
por jogar no Aliados de Lordelo, 
um ano e meio como iniciado e 
uma época como juvenil. Depois, 
passou pelo FC Porto, como jú-
nior, onde se sagrou campeão em 
1982, ano em que Jorge Nuno Pin-
to da Costa assumiu a presidência 
do clube. 

Mota voltou a vestir a camiso-
la do Aliados já como sénior, du-
rante cinco épocas, sagrando-se 
campeão distrital em 1984/85. 
Seguiu-se o FC Paços de Ferreira 
onde esteve 10 anos, grande par-
te deles como capitão da equipa 
sénior. Na época 1990/91 con-
quistou o campeonato da Liga de 
Honra e ajudou o clube a subir à 

1.ª Divisão.
Depois de terminar a carreira 

de jogador, passou a integrar a 
equipa técnica dos castores, pri-
meiro como adjunto e mais tarde 
como treinador principal. Na épo-
ca 1999/2000 sagrou-se campeão 
da Divisão de Honra e em 2006/07 
conseguiu o 6.º lugar no campeo-
nato e qualificação para a Taça 
UEFA.

Em 2015 mudou-se para Santa 
Maria da Feira e levou o Feirense à 
1.ª Liga, feito que repetiu um ano 
depois, já ao serviço do Desporti-
vo das Aves. Esta época concreti-
zou um sonho de menino ao con-
quistar a Taça de Portugal, pelo 
Desp. das Aves.

“Quando somos reconhe-
cidos na nossa terra, temos o 
sentimento de que o nosso tra-
balho foi valorizado”, disse o 
treinador após receber a meda-
lha, agradecendo a presença de 
todos os lordelenses e de várias 
figuras de destaque do concelho. 
“Quando falo de Lordelo falo 
com grande nostalgia. Sou de 
Lordelo e gosto de Lordelo e 
sei que esta terra está sempre 
ao meu lado a apoiar-me, assim 
como os bons amigos que tenho 
cá e toda a minha família”.

E foi para a família que José 
Mota dirigiu um agradecimento 
especial, por terem ajudado a fazer 
um percurso profissional de suces-

José Mota: “Quando falo de Lordelo falo com grande nostalgia.Alexandre Almeida presidente da Câmara de Paredes
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so, dentro e fora das quatro linhas. 
“Devo este sucesso aos meus 
pais, que tudo fizeram para que 
os filhos tivessem o melhor da 
vida, à minha esposa dedicada ao 
bem-estar da família e às minhas 
duas filhas, que sempre foram o 
apoio incondicional do pai”, sub-
linhou o técnico.

Medalhas de mérito 
desportivo, cultural, 
cívico e empresarial 

Na cerimónia deste ano do 
“Lordelo Agradece”, a junta quis 
também lembrar e distinguir outras 
personalidades e instituições que 
se têm destacado nas mais diversas 
áreas, contribuindo para o engran-
decimento da cidade.

Os jovens atletas de kung-fu 
Diogo Gonçalves, Ana Leonor Costa 
e Pedro Barbosa foram distinguidos 
com a medalha de mérito desporti-
vo, pelos “inúmeros títulos regio-
nais, nacionais e internacionais 
alcançados na modalidade”. Os 
três atletas do ginásio Freemotion 
de Lordelo assumiram que preten-
dem continuar a trabalhar para tra-
zer mais medalhas para Lordelo.

Na vertente cultural, a medalha 
de mérito foi atribuída à A2L Asso-
ciação Lordelo Lazer, pelo “notável 
dinamismo que tem incutido na 
cidade, em vários eventos sociais 
e desportivos de reconhecida im-
portância”, com destaque para o 
carnaval de Lordelo, “o maior even-
to do Vale do Sousa, que mais 
gente traz à cidade e à região”.

A junta distinguiu ainda, a 

título póstumo, José Maria Al-
ves Barbosa (Madaleno) com a 
medalha de mérito cívico; com a 
medalha de mérito empresarial, a 
empresa Justa & Carneiro, e com 
a medalha de mérito cívico Joa-
quim Dias Carneiro, que foi presi-
dente da junta de 1993 a 1997 e 
fez parte de várias instituições da 
freguesia.

“Num período complicado 
de dificuldades financeiras ele 
conseguiu levantar a Coopera-
tiva, tornando-a numa institui-
ção de referência na cidade e no 
concelho”, sublinhou o atual vice-
-presidente da câmara de Paredes 
e ex-presidente da Cooperativa A 
Lord, Francisco Leal, elogiando o 
trabalho realizado pelo lordelen-
se na Cooperativa, que dirigiu du-
rante seis anos.

Mérido desportivo: Atletas de kung-fu do ginásio Free Motion

Mérido cívico: Joaquim Dias Carneiro

Mérido cultural: A2L Associação Lordelo Lazer

Mérido empresarial: Justa e Carneiro

Mérido cívico: José Maria Madaleno, a título póstumo
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Aprovada recomendação do CDS
para adesão à tarifa social da água

uO CDS garante que há 500 famílias em Paredes que podem beneficiar deste apoio. 

O 
CDS apresentou 
na última as-
sembleia muni-
cipal uma reco-
mendação para 

que a câmara de Paredes 
adira à tarifa social da água. A 
proposta foi aprovada pelas 
bancadas do PSD, CDS e CDU 
e a abstenção do PS.

No documento, o CDS 
lembra que o recente decre-
to-lei n.º 147/2017, de 5 de 
dezembro, estabelece o regi-
me de atribuição de tarifa so-
cial para a prestação dos ser-
viços de águas e concretiza 
uma medida inscrita no Or-
çamento de Estado de 2017.

A adesão é feita pelos 
municípios de forma volun-
tária, sob proposta da câmara 
à assembleia municipal, po-
dendo criar a tarifa social da 
água, com redução de preço 
ou isenções no tarifário de 
água ou de saneamento, ten-
do em conta as pessoas que 
se encontrem numa situação 

de carência económica.
“O município do Pa-

redes ainda não aderiu à 
tarifa social da água, ape-
sar desta medida ser reco-
mendada pelo regulador 
(ERSAR) desde 2012 e ser já 
aplicada na grande maioria 
dos municípios portugue-
ses”, defendeu António Mace-
do Lemos, garantindo que em 
Paredes a sua aplicação “fará 
toda a diferença para cerca 
de 500 famílias em situação 
de carência económica”. 

Na recomendação, o CDS 
propõe ainda que seja im-
plementada a Tarifa Social de 
Resíduos Sólidos Urbanos. 
Segundo Macedo Lemos a 
medida custaria aos cofres da 
câmara cerca de 40 mil euros 
e pode abranger beneficiá-
rios de complemento solidá-
rio para idosos, rendimento 
social de inserção, subsídio 
social de desemprego, abono 
de família, pensão social de in-
validez ou de pensão social de 
velhice; os clientes cujo agre-
gado familiar tenha um rendi-
mento anual igual ou inferior 

a 5808 euros, acrescido de 50 
% por cada elemento do agre-
gado familiar que não aufira 
qualquer rendimento, até ao 
máximo de 10, ainda que não 
beneficiem de qualquer pres-
tação social; todos os clientes 
finais cujo agregado familiar 
possua rendimento bruto en-
globável para efeitos de Im-
posto sobre o Rendimento de 
Pessoas Singulares (IRS) igual 
ou inferior ao dobro do valor 
anual da retribuição mínima 
mensal garantida.

A CDU e o PSD votaram fa-
voravelmente a proposta ten-
do em conta a preocupação so-
cial da mesma, já o PS preferiu 
abster-se. “Neste momento 
estão a decorrer negociações 
entre a câmara de Paredes e 
a Be Water por isso é extem-
porâneo aprovar agora esta 
proposta quando outros va-
lores se encontram em jogo”, 
explicou o líder da bancada so-
cialista Rui Silva, considerando 
esta abstenção como um voto 
de confiança ao executivo nas 
negociações que está a fazer 
com a concessionária. Macedo Lemos líder parlamentar do CDS

Negociações com a Be Water fechadas até setembro

Alexandre Almeida: “o que está em causa não é só baixar o preço da água para a tarifa so-
cial, mas sim baixar como um todo”

Apesar de ainda não ter 
aderido a esta medida, 
a câmara de Paredes 

já dispõe de outros meca-
nismos de apoio social para 

quem tem dificuldades em 
pagar a tarifa da água ou de 
resíduos sólidos urbanos, ga-
rantiu por outro lado o presi-
dente da autarquia.

Alexandre Almeida lem-
brou que o executivo está a 
negociar com a Be Water as-
petos relativos à concessão 
da água, mas também à rede 

de saneamento no concelho. 
“Estamos numa negocia-
ção muito abrangente. O 
que está em causa não é só 
baixar o preço da água para 
a tarifa social, mas sim bai-
xar como um todo. As IP-
SS’s pagam uma taxa muito 
maior que os particulares 
e nós também estamos a 
negociar esta taxa. O que 
pedimos é que tenham um 
bocadinho mais de paciên-
cia porque essa negociação 
está prestes a ser feita”, re-
feriu o autarca, garantindo 
que o processo deverá estar 
concluído em setembro.

“Depois de Setembro 
iremos analisar esta ques-
tão e se entendermos que 
devemos introduzir esta 
tarifa fá-lo-emos. Mas nes-
te momento é prematuro 
estar a falar sobre isto”.

Alexandre Almeida re-
conheceu que o preço da 
água em Paredes é elevado e 
muito superior ao praticado 
pela mesma concessionária 
em Valongo, por exemplo, 
mas neste concelho a taxa 
de ligação à rede também é 
superior à de Paredes. 

“Por isso também es-
tamos a negociar formas 
de não se pagar custos de 
ligação, para que haja mais 
ligações à rede e o preço da 
água possa baixar”, acres-
centou.
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A 
ORGANIZAÇÃO do VII 
Tunning Bombeiros de 
Baltar espera atrair cer-
ca de 20 mil visitantes 
de todo o país ao even-

to solidário, que vai decorrer de 20 
a 22 de julho, no kartódromo de 
Baltar.

O programa do evento foi apre-
sentado a 28 de junho, no Parque 
José Guilherme, em Paredes. Para a 
sétima edição estão previstas algu-
mas novidades, a começar pela pro-
va de motas, que terá uma dinâmi-
ca diferente dos anos anteriores e a 

Esperados 20 mil visitantes em evento 
solidário a favor dos bombeiros 
uA VII edição do Tunning Bombeiros de Baltar realiza-se no Kartódromo de Baltar, de 20 a 22 de julho.
uA entrada para o público terá um custo de cinco euros. 

apresentação de três carros de drift, 
que se vão estrear na competição. 

A concentração vai reunir, tam-
bém, uma mostra de carros tunning 
nacionais e internacionais, para 
além de espetáculos de drift, cross 
country, car whash, entre outros. 
No kartódromo de Baltar o público 
poderá ainda acompanhar os arran-
ques cronometrados de drag racing, 
com pilotos nacionais de renome.

Na vertente de animação, a VII 
edição tunning Bombeiros de Baltar 
vai integrar um espetáculo de Pau-
lo Martinho, kartcross, freestyle de 
motas com manobras acrobáticas, 
striptease e a atuação de uma ban-
da de rock.

Espetáculos de drift
e cross country

são algumas
das atrações

Com todas estas novidades, a 
organização espera atrair mais pi-
lotos e espetadores. “Começamos 
com 600 carros. Em 2016 tivemos 
1.480 carros e mais público. Este 
ano esperamos ultrapassar os 20 
mil visitantes”, disse Daniel Ribei-
ro, assumindo que a expectativa é 
atrair muitos emigrantes, que já es-
tarão de férias em Portugal.   

O presidente da câmara de Pare-

des acredita que o evento “vai dar 
grande visibilidade ao concelho” e 
“angariar uma receita importante 
para os bombeiros”. Alexandre Al-
meida realçou ainda o facto de Baltar 
ser já uma referência no desporto au-
tomóvel, garantindo que a freguesia 
tem condições para se assumir como 
um cluster da indústria automóvel.

“Além do magnífico kartódro-
mo, Baltar tem várias indústrias li-
gadas ao setor automóvel e várias 
empresas que preparam carros 
clássicos. E em breve, a zona indus-
trial de Parada-Baltar vai acolher 
mais uma empresa ligada ao se-
tor automóvel, uma sociedade de 
dois pilotos de rali, que vai fazer a 

montagem de carros de rali para a 
Península Ibérica”, sustentou.

Já o presidente dos bombeiros de 
Baltar, José Alberto Sousa, realçou a 
importância do evento para a associa-
ção humanitária., que concluiu recen-
temente obras de melhoramento no 
quartel. “É importante para os bom-
beiros, porque nos ajuda a respon-
der às necessidades financeiras”, 
admitiu o dirigente, assumindo que 
esta concentração tunning em Baltar 
traz também milhares de pessoas à 
freguesia e ao concelho. 

A entrada para o público tem um 
custo de cinco euros, sendo que to-
das as receitas revertem a favor dos 
bombeiros voluntários de Baltar.

Festas da Cidade e do Concelho
de Paredes decorrem até 16 de julho

uMastiksoul, Anselmo Ralph e Azeitonas são os cabeças de cartaz da edição deste ano das festas.
uDo programa religioso destaca-se a eucaristia solene no domingo, dia 15, presidida pelo bispo do Porto, D. Manuel Linda.

A
S FESTAS DA CIDADE E DO CON-
CELHO DE PAREDES, em honra 
do Divino Salvador, padroeiro da 
cidade, decorrem até ao próximo 
dia 16 de julho e incluem um am-

plo e variado programa religioso e cultural 
que promete atrair milhares de visitantes.

As festas são organizadas pela câmara 
municipal de Paredes, com o apoio da Asso-
ciação de Empresas.

A abertura oficial aconteceu no dia 6 de 
julho, com uma noite de fados na escadaria 
da Igreja Matriz de Paredes. O fim-de-semana 
também foi preenchido com diversas ativida-
des, como o Torneio de Futebol de Veteranos 
no Estádio das Laranjeiras e o Festival de Ran-
chos Folclóricos do Concelho, no Parque José 
Guilherme, o mesmo local que acolheu, nos 
dias 10 e 11 de julho, os concertos de Eduar-
do, da Orquestra Ligeira do Vale do Sousa e do 
Conservatório de Música de Paredes.

Esta quinta-feira, dia 12, realiza-
-se o espetáculo de ópera infantil da 
AMAP.

O cartaz deste ano reserva ain-
da algumas atuações de artistas 
e bandas de renome nacional. Na 
sexta-feira, dia 13, sobem ao palco 
no Parque da Cidade de Paredes os 
Mastiksoul. No sábado será a vez de 
Anselmo Ralph e no domingo os 
Azeitonas. 

O ponto mais alto do programa 
religioso acontecerá no domingo, 
dia 15, às 12h, com a Eucaristia Sole-
ne, que será presidida por D. Manuel 
Linda, Bispo do Porto, antecedendo a 

feriado municipal de segunda-feira, dia 16 de 
julho, o Parque José Guilherme recebe um con-
certo da Escola de Música Solidó, pelas 21h30, 
precedendo as tradicionais Marchas, cujo des-
file percorre as principais artérias da cidade de 

Paredes e é animado por carros alegóricos, es-
colas de samba e grupos de bombos.

O programa das festas termina com uma 
sessão de fogo-de-artifício, pelas 24h, no Par-
que José Guilherme.

procissão em honra do Divino Salvador, com 
a participação de todos os andores dos pa-
droeiros das paróquias do concelho, a partir 
das 18 horas.

A encerrar as festividades e aproveitando o 
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O 
MUNICÍPIO vai apoiar, 
novamente, a aquisição 
de manuais escolares 
para o próximo ano le-
tivo. Serão abrangidos 

pela medida os alunos do 3.º ciclo do 
ensino básico e secundário, residen-
tes no concelho, que não beneficiem 
da totalidade do apoio concedido 
pelo Ministério da Educação e este-
jam matriculados em estabelecimen-
tos de ensino público do concelho 
ou de ensino particular e cooperativo 
fora do concelho, por inexistência de 
oferta formativa no concelho.

Para serem abrangidos pelo 
apoio os estudantes têm ainda de 
ter procedido à entrega dos ma-
nuais que foram objeto de compar-
ticipação, no ano letivo anterior.

Em nota de imprensa a autar-
quia refere ainda que o apoio será 

Câmara volta a comparticipar
manuais escolares no próximo ano letivo

uA câmara de Paredes vai voltar a comparticipar a aquisição de manuais escolares para o ano letivo 2018/2019. 

correspondente aos beneficiários 
do escalão A, até ao limite previsto 
para este escalão, abrangendo ape-
nas a parte que excede a concedi-
da pelo Ministério da Educação. “O 
apoio poderá ser garantido atra-
vés da entrega de manuais inse-
ridos numa bolsa de manuais já 
usados, que estejam em perfeitas 
condições de serem reutilizados, 
ou através do reembolso da des-
pesa com aquisição de novos ma-
nuais”, esclarece o município.

Para o ano letivo de 2018/2019 
haverá manuais reutilizáveis apenas 
para os anos de final de ciclo, ou seja, 
9.º e 12.º anos. A procura e levanta-
mento desses manuais são obrigató-
rios e deverão ser feitos nas escolas 
entre 30 de julho e 1 de agosto.

Já a formalização do pedido de 
reembolso dos manuais escolares 
deverá ser feita nos serviços do Bal-
cão Único da autarquia, entre 15 de 
setembro e 15 de outubro.

“Encontros com o parque” com mais de 30 
atividades para promover as Serras do Porto
uCaminhadas, limpeza de resíduos, atividades desportivas e exposições fotográficas foram algumas das atividades desenvolvidas no 
âmbito do processo participativo do Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto.

A 
PRIMEIRA edição dos 
“Encontros com o Par-
que” realizou-se no pas-
sado dia 30 de junho e 
resultou de propostas de 

cidadãos que estiveram presentes 
entre fevereiro e junho no processo 
participativo do Plano de Gestão do 
Parque das Serras do Porto, infor-

mou a autarquia, em comunicado.
Esta conjugação de esforços en-

tre participantes, associações, em-
presas e municípios culminou num 
programa de mais de 30 atividades 
que envolveram algumas centenas de 
participantes dos três municípios que 
integram o Parque das Serras do Porto 
- Paredes, Gondomar e Valongo.

Segundo a autarquia, “as ini-
ciativas foram dinamizadas pelas 
pessoas que se têm envolvido 
neste processo, de forma colabo-
rativa, num exemplo invulgar de 
cidadania ativa”.

As ações decorreram em vários 
pontos do território e incluíram ca-
minhadas, limpeza de resíduos, con-

trolo de espécies invasoras, sensibili-
zação, contacto com o património e 
as tradições, atividades desportivas, 
intervenções artísticas, entre outras. 
Em Paredes, este dia ficou marca-
do pela limpeza da margem do 
Rio Sousa, exposições fotográficas, 
workshops, coreografias temáticas, 
mini-trail e visitas à Casa-Pátio, em 

Aguiar de Sousa.
Para terminar o dia em festa, no 

Parque de Lazer da Sta. Justa, jun-
taram-se os autarcas de Paredes, 
Gondomar e Valongo e todos os 
intervenientes, para um momento 
simbólico de celebração do Parque 
das Serras do Porto e da participa-
ção pública que tem motivado.
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VERA MOREIRA
Fisioterapeuta ROPE certifi cada

em Ginástica Abdominal Hipopressiva
CLÍNICAS NUNO MENDES

A 
ginástica abdominal 
hipopressiva rea-
liza-se através de 
exercícios posturais 
rítmicos complexos 

de reprogramação corporal, que 
permitem ao sistema nervoso 
central modifi car o esquema 
corporal e emocional. Estes en-
globam posturas e movimen-
tos que visam a diminuição da 
pressão nas cavidades torácica, 
abdominal e pélvica, ativando 
involuntariamente os músculos 
do pavimento pélvico e faixa 
abdominal, contribuindo para 
a sua tonifi cação de uma forma 
extremamente efi caz. 

BENEFÍCIOS TERAPÊUTICOS
Prevenção e tratamento de pato-
logias digestivas, ginecológicas, 
urinárias, obstétricas e posturais:
● Tonifi cação da faixa abdomi-
nal, com redução do perímetro 
abdominal;
● Prevenção de hérnias discais 
lombares, vaginais, abdominais, 
crurais e inguinais;
● Prevenção e tratamento de 
lombalgias funcionais;
● Correção postural;
● Prevenção e tratamento de in-
continência urinária e prolapso 
dos órgãos pélvicos;
● Correção de sequelas de gravi-
dez e parto;
● Melhoria da prestação sexual 
em mulheres e homens pelo in-
cremento da vascularização no 
pavimento pélvico;
● Bem-estar geral.

PARA QUEM ESTÁ INDICADO?
● Pessoas com ventre fl ácido, in-
chado e saliente;
● Atletas de modalidades de im-
pacto;
● Pré e Pós Parto;
● Pós cirurgia abdominal; 
● Incontinência urinária;
● Problemas digestivos;
● Alterações da atividade e sen-
sibilidade sexual.

Ginástica
Abdominal

Hipopressiva

Morreu o motociclista que 
sofreu um acidente de 
moto na EN 15, em Bal-
tar, Paredes, no passado 

dia 23 de junho. O acidente deu-se 
junto ao cruzamento que dá acesso 
ao Colégio Casa-Mãe, em Baltar. 

Jorge Fernando Barbosa Morei-
ra, de 44 anos, não resistiu aos feri-
mentos graves que sofreu ao nível 
dos braços e pernas e acabou por 
morrer no hospital, na passada sex-
ta-feira, dia 6 de julho. 

O funeral realizou-se no sábado, 
em Mouriz, onde Jorge Moreira vi-
via com a família.

Motociclista acidentado em Baltar 
não resistiu aos ferimentos

O EX-PRESIDENTE da jun-
ta de freguesia de Vilela, 
Paredes, António de Cas-
tro Leal, faleceu na passa-

da quarta-feira, dia 4 de julho, com 
77 anos de idade.

Comerciante de profi ssão, no 
ramo do mobiliário, o autarca cum-

Morreu antigo presidente
da junta de Vilela

uAntónio de Castro Leal cumpriu dois mandatos na junta, de 1985 a 1989 e 2002 a 2005.

priu dois mandatos na presidência 
da junta, o primeiro de 1985 a 1989 
e o segundo de 2002 a 2005.

Para além das funções enquanto 
autarca, o antigo presidente fundou 
ainda algumas associações da fre-
guesia, como a delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa e a Associação 

para o Desenvolvimento de Vilela.
António de Castro Leal era uma 

fi gura muito respeitada na freguesia, 
mesmo depois de ter deixado a vida 
política. Era casado e tinha cinco fi lhos.

A missa de 7.º dia realiza-se esta 
sexta-feira, dia 13 de julho, às 19 ho-
ras, na igreja paroquial de Vilela.

Condenados por venda
clandestina de explosivos

uOs 32 arguidos foram condenados, a penas suspensas, por venda clandestina de explosivos nos concelhos 
de Paredes, Penafi el e Marco de Canaveses.

A P R O C U R A D O R I A - G E -
RAL Distrital do Porto 
confi rmou a condenação, 
pelo Tribunal Judicial da 

Comarca do Porto Este, de 32 ar-
guidos a pena suspensa por venda 
clandestina de explosivos realizada 
nos concelhos de Paredes, Penafi el 
e Marco de Canaveses. 

Em comunicado a Procuradoria-
-Geral Distrital do Porto refere que 
“os factos ocorreram nos anos 
de 2012 e 2013, principalmente 
nas áreas de Paredes, Penafi el 
e Marco de Canaveses, e repor-
tam-se à atividade, reiterada e 
clandestina, de aquisição, trans-
porte, armazenamento e venda 
de produtos explosivos, nomea-
damente pólvora, rastilhos, deto-
nadores elétricos e pirotécnicos, 
velas explosivas e explosivos de 
hidrogel”.

“Dois arguidos 
adquiriram estes 
materiais e cede-
ram-nos a outros, 
valendo-se de liga-
ções a um funcio-
nário de sociedade 
que tinha como ob-
jeto a fabricação, 
comércio e aplica-
ção de explosivos 
e artigos pirotécni-
cos; este aproveita-
va o acesso que por 
tal via tinha aos ex-
plosivos e à respec-
tiva documenta-

de armas, a penas de prisão suspen-
sas de 2 anos e 10 meses e 2 anos e 
8 meses; 30 foram condenados pela 
prática do crime de detenção de 
arma proibida a penas de prisão que 
variam entre os dois anos e um mês 

e 10 meses; 10 arguidas, pessoas co-
letivas, foram condenados pela prá-
tica do crime de detenção ilegal de 
arma, em penas de multa, gradual, 
em todos os casos, em 260 dias, à ra-
zão diária de 100 euros.

ção, para os subtrair ao controlo 
estatal e proceder à sua venda no 
mercado paralelo”.

Segundo a mesma fonte, dois ar-
guidos foram condenados pela prá-
tica do crime de tráfi co e mediação 
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Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi (na brasa)
Plumas de porco preto Frango na brasa

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700 / 967 436 506  ●  tabernaanimar@gmail.com

ALMOÇOS ● JANTARES ● TAKE-AWAY

A 
CASA DA VISÃO iniciou a sua atividade em Maio de 2018, na cidade 
de Paredes. 

Foi concebida com o propósito de óptica diferenciadora na região 
de forma a dar resposta de excelência às necessidades dos pareden-
ses, primando pela qualidade de produto, atendimento personalizado, 

bem como prestação de serviços de optometria especializados. 
Como prestadora de cuidados de saúde primários visuais, a Casa da Visão, tem 

como missão contribuir de forma ativa na intervenção preventiva de determinados 
problemas visuais, como o caso da retinopatia diabética.

Morada: Rua Dr. João Gomes Ferreira, 13 RC
4580-116 PAREDES

(Junto ao largo da feira, na rua da peixaria) 

Serviços disponíveis diariamente:
●Consulta de Optometria e Contactologia
●Terapia visual
●Tonometria
●Retinografi a
●Ofi cina.

CUIDADOS VISUAIS DE EXCELÊNCIA

 255 776 022
geral@casadavisaodeparedes.com

www.casadavisaodeparedes.com

HORÁRIO: Segunda a Sábado 09h30 – 19h00

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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“NESTE MOMENTO, O PASSO IDEAL
ERA CONTINUAR NO PAREDES”

E
URICO PINTO COUTO renovou o 
vínculo com o União de Paredes e vai 
continuar a treinar o clube na pró-
xima época, mantendo consigo, na 
equipa técnica, os mesmos homens 

de confiança.
Na sua primeira entrevista após a reno-

vação do contrato, Eurico Couto assume que 
depois da subida mereciam ser os primeiros 
a saborear o Campeonato de Portugal. O clu-
be já começou a preparar a nova época com 
o objetivo de garantir a permanência. Quan-
to ao plantel ainda nada está fechado, mas o 
treinador garante que a base será feita com 
os jogadores que conquistaram a subida de 
divisão.

Foi uma surpresa para todos a subida 
do Paredes ao Campeonato de Portugal?

Pelo menos para nós não. Nós (equipa 
técnica) sempre dissemos que havíamos de 
conseguir lá chegar, embora não fosse o obje-
tivo principal da direção. Ambicionamos sem-
pre lá chegar e acreditamos até ao fim que era 
possível. E acho que é mais do que merecido 
aquilo que conseguimos fazer porque fomos 
sem dúvida a melhor equipa.

Acredito que possa ter sido uma surpresa 
para os outros, os que estão de fora, porque 
o Paredes sempre foi visto como um outsider. 
Mas foi a convicção que nos levou lá. Este gru-
po de trabalho teve uma enorme dedicação e 
sempre acreditou que íamos conseguir.

A dedicação, sobretudo dos jogadores, 

foi o factor chave para esta conquista?
O factor chave foi a dedicação de todos. 

Mas a união do grupo ajudou imenso a supe-
rar muitas das dificuldades que passamos ao 
longo do campeonato. A coesão do grupo foi 
também um dos grandes segredos.

“Com esta envolvência 
toda e o facto de subirmos 
aos nacionais, acho que a 
cidade acordou mesmo”

Acredita que a subida de divisão 
pode ajudar a fortalecer a ligação que a 

cidade tinha com o 
clube quando ainda 
jogava nas Laranjei-
ras?

Acho sinceramen-
te que sim. Já no ano 
anterior, com a che-
gada à final da Taça 
de Portugal, parece 
que acordamos um 
bocadinho a cidade. 
Este ano, com esta 
envolvência toda e 
o facto de subirmos 
aos nacionais, acho 
que a cidade acordou 
mesmo e espero que 
se mantenha assim. 
Até porque o Paredes 
é o grande represen-
tante no Campeo-
nato Nacional e não 
deixa de ser o nome 
da nossa cidade e do 
nosso concelho.

Que razões o le-
varam a ficar no Pa-
redes?

Achamos que era 
o melhor para nós 
neste momento. O 
clube está num bom 

caminho, a estrutura diretiva está do nos-
so lado e sentimo-nos bem aqui. Sabemos 
que o futuro vai ter de passar por outros 
campeonatos, outros escalões, mas neste 
momento o passo ideal era continuar no 
Paredes. 

Depois de conseguirmos a subida, acho 
que merecíamos ser os primeiros a desfru-
tar deste campeonato. 

A equipa técnica mantem-se toda?
Sim. Os adjuntos Luís Ribeiro e Luís Ma-

rante e o treinador de guarda-redes Gusta-
vo Coelho.

Quais são os objetivos para esta épo-
ca nos nacionais?

Terminamos o campeonato há meia 
dúzia de dias e ainda estamos a assentar 
as emoções para depois perceber qual é o 
caminho a seguir e quem são os elementos 
que vamos ter. Mas é óbvio que aquilo que 
o clube pretende é estabilizar no Campeo-
nato Nacional para depois puder chegar 
mais além. 

“O clube pretende
estabilizar no Campeonato

Nacional para depois
puder chegar mais além”

O campeonato arranca a 12 de agosto. 
Já há decisões em relação ao plantel? 

A base da equipa será feita com os jo-
gadores que conseguiram alcançar a subi-
da, porque serão eles que também estarão 
mais preparados para disputar este cam-
peonato.

Em termos de infraestruturas, as condi-
ções do clube e da cidade desportiva serão 
as melhores para jogar num campeonato 
como este?

Não serão certamente as melhores, mas 
sim as possíveis. É preciso sempre melhorar, 
mas talvez existam clubes com condições até 
piores. Acredito que a direção vai trabalhar 
para melhorar em alguns aspetos as nossas 
condições de trabalho.

Eurico Couto com o adjunto Luís Ribeiro
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Aliados de Lordelo e USC Baltar
já apresentaram novos treinadores

uPedro Franco já orientou Leça e Pedras Salgadas e vai assumir o comando técnico do Aliados.
uJá Luciano Gomes, ex-treinador do Rio Tinto, é a aposta do USC Baltar para a nova época. 

Baltar aposta em Luciano Simões

Na próxima época, o União 
Sport Clube de Baltar vai estrear-se 
na 1.ª Divisão Distrital sob a lideran-
ça de Luciano Simões, ex-treinador 
do Atlético de Rio Tinto. A contrata-
ção do técnico foi oficializada pelo 
clube na semana passada. 

Num comunicado publicado 
nas redes sociais, a direção do clube 
sublinha “a qualidade e conheci-
mento do treinador, de 52 anos”, 
que na última época levou o Atléti-
co de Rio Tinto a uma inédita subida 
à Divisão de Honra.

O adjunto de Luciano Simões 
no Baltar será o mister Pedro Fonse-

ca, treinador que esteve dois anos 
na formação do clube paredense. O 
treinador de guarda-redes será José 
Ilídio.

O USC Baltar terminou a época 
2017/2018 em segundo lugar da 
Série 1 da 2.ª Divisão Distrital, ga-
rantindo a subida de divisão. Pouco 
depois de terminar o campeonato, 
o técnico Joel Oliveira, que já ti-
nha subido o Baltar na temporada 
2014/2015, anunciou a saída do 
clube. Na próxima época vai estar 
ao serviço do SC Nun’Álvares, de Re-
carei, como coordenador técnico da 
formação.

J
Á SÃO CONHECIDOS os 
dois nomes dos novos trei-
nadores que vão orientar 
as equipas seniores do 
Aliados Futebol Clube de 

Lordelo, que compete na Divisão 
de Elite da AF Porto, e do União 
Sport Clube de Baltar, que subiu à 
1.ª Divisão Distrital.

Ambos os clubes decidiram 
apostar em treinadores experien-
tes, com provas dadas em diferen-
tes equipas da Associação de Fute-
bol do Porto. No caso do Aliados de 
Lordelo, e depois da saída de Pedro 
Barroso para o Freamunde, a esco-
lha recaiu sobre Pedro Franco. 

O técnico, de 44 anos, treinou o 
Leça em 2012/2013 e o Pedras Sal-
gadas em 2016/2017, tendo sido 
adjunto no Salgueiros, Chaves e 
Desportivo das Aves.

Enquanto jogador, o ex-defesa 
central fez a formação no Sporting, 
tendo jogado em clubes como Na-
cional da Madeira, Penafiel, União 
da Madeira, Rio Ave, Naval, Guima-
rães, Penafiel, Moreirense entre ou-
tros.

Numa mensagem publicada na 
sua página oficial do facebook, o 
Aliados de Lordelo anunciou que o 
novo timoneiro terá como adjuntos 
Pedro Monteiro e Roberto Rios, um 
homem da casa.

Recorde-se que na época 
2017/2018 o Aliados de Lordelo ven-
ceu a série 2 da Divisão de Elite, mas 

depois não conseguiu garantir a subi-
da ao Campeonato de Portugal, ter-
minando o play-off em último lugar. 

70 atletas participaram 
na Paredes Golfe Cup 

em Amarante
uO clube garante que a prova correspondeu às expetativas e teve 
um pouco de tudo: glamour, competitividade, orgulho territorial e 
muita emoção.

O PAREDES GOLFE CLUBE organi-
zou, no dia 30 de junho, em Ama-
rante, a edição de 2018 da Paredes 
Golf Cup, que contou com 70 joga-

dores. “O field repleto e a atmosfera de um 
torneio de topo, com 3 bares de campo e 
uma fausta montra de prémios, foram in-
gredientes mais do que suficientes para fa-
zerem desta edição um marco histórico no 
evento”, refere o clube em nota de imprensa.

Graças aos muitos sponsors e parceiros 
privilegiados, como a câmara municipal e a 
junta de freguesia de Paredes, Century21, JAP 
Sport e Transduo, a Paredes Golf Cup corres-
pondeu às expetativas e teve um pouco de 
tudo: glamour, competitividade, orgulho ter-
ritorial e muita emoção.

Para a história deste evento vão ficar os 
vencedores, com destaque para a conquista 
Net de Alberto Clemente, que sucede a Joa-

quim Fidalgo (2015), José Baleiras Fernandes 
(2016) e Luís Teixeira (2018). 

Márcio Carvalho venceu Gross, Miguel 

Cardoso entre os juniores, sendo os prémios 
especiais conquistados por António Manuel 
Bessa e Ana Ribeiro.

Pedro Franco (à esquerda) com o presidente do clube

Luciano Gomes à esquerda na foto
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Torneio Internacional de Andebol
regressa a Paredes em 2019

uO presidente da câmara diz que a primeira edição foi “um sucesso”, “deu vida ao concelho e dinamizou o comércio local”. 
uA segunda edição do Paredes Handball Cup está prevista para 26 a 30 de junho de 2019.

T
ERMINOU no passado 
domingo, dia 1 julho, o 
Torneio Internacional de 
Andebol “Paredes Han-
dball Cup”. Foram cinco 

dias de competição saudável, com 
600 jogos de andebol indoor, an-
debol adaptado e andebol de praia 
realizados, festa, convívio, diversão 
e noites temáticas com concertos 
e DJ’s, refere a nota de imprensa da 
autarquia.

Cerca de 3500 atletas, de várias 
nacionalidades, invadiram Paredes 
para participar neste torneio inter-
nacional de andebol. Praticantes 
dos 9 aos 50 anos, de 200 equipas 
que participaram na competição, 
dividida por 15 pavilhões espalha-
dos pelo concelho.

Na cerimónia de encerramento, 
que decorreu no pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, o presidente 
da câmara de Paredes considerou 
que “a primeira edição do tor-
neio internacional de andebol foi 
um verdadeiro sucesso” e que “o 
evento deu vida e animação ao 

concelho e dinamizou o comércio 
local”.

Alexandre Almeida agradeceu 
a atletas e familiares, voluntários e 

staff , ao clube de andebol de Baltar, 
ao agrupamento de escolas, bom-
beiros, Cruz Vermelha, Polícia Muni-
cipal, GNR, patrocinadores, comer-

ciantes, ASEP e juntas de freguesia, 
Associação de Andebol do Porto e 
Federação Portuguesa de Andebol, 
a participação e colaboração.

O autarca sublinhou o empe-
nho e participação “dos pareden-
ses que souberam e quiseram 
juntar-se a esta festa do ande-
bol, que para além da compe-
tição desportiva introduziu o 
intercâmbio entre países: Portu-
gal, Espanha, Holanda, Alema-
nha e Argélia”. “Uma aposta para 
ganhar”, conclui o presidente da 
autarquia.

Também o presidente da Fe-
deração de Andebol de Portugal 
deixou elogios ao evento. “Isto é 
o desporto, isto é o que a Fede-
ração de Andebol de Portugal 
pensa do desporto e do andebol, 
momentos únicos de fair play, de 
amizades, que os atletas jamais 
vão esquecer”, sublinhou Miguel 
Laranjeiro.

O torneio Paredes Handball CUP 
foi uma parceria entre a Câmara 
Municipal, o Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de Baltar, 
a Federação Portuguesa de Ande-
bol e a Associação de Andebol do 
Porto.

O evento regressa a Paredes no 
próximo ano, entre os dias 26 e 30 
de junho de 2019.
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EQUIPA DE PAREDES de Trail 
Running - Trail Team Bifase sagrou-
-se Campeã Nacional de Ultra Trail 
Endurance, no passado dia 1 de ju-
lho, no XIII Ultra Trail Serra da Freita, 

organizado pela Confraria Trotamontes e pelo 
município de Arouca e inserido no calendário 
da Associação de Trail Running Portugal.

Há três anos que a equipa paredense per-
seguia o título nacional na modalidade. “Os 
100 km do XIII Ultra Trail Serra da Freita 
vieram premiar, finalmente, os milhares de 
quilómetros acumulados, de treinos e pe-
quenas e grandes competições em provas 
nacionais e até internacionais, no meio da 
elite portuguesa e também mundial”, refe-
re o diretor desportivo da equipa José Sá.

Uma das estratégias da época de 2018, 
para além dos reforços no escalão sub-23, foi 
reforçar-se com atletas e provas para as ver-
tentes de Ultra/Endurance, impulsionados 
com vigor pelo novo main sponsor “Bifase: 
material e equipamento elétrico (Paredes)” e 
também com o apoio do Município de Pare-
des, Satecnosol Outdoor. 

Nuno Silva sagrou-se Vice-Campeão Nacio-

Equipa de Paredes sagrou-se
Campeã Nacional de Ultra Trail Endurance

uA equipa Trail Team Bifase conquistou o título nos 100 km do XIII Ultra Trail Serra da Freita.
uNuno Silva sagrou-se Vice-Campeão Nacional de Trail Ultra Endurance 2018 – ATRP.

nal de Trail Ultra Endurance 2018 - ATRP, depois 
de “um desempenho fantástico”! Esta prova, 
que decorre em Arouca, Vale de Cambra e S. 
Pedro do Sul, é reconhecida como sendo uma 
“prova muito dura e competitiva onde parti-
ciparam os melhores atletas nacionais”. 

A vitória por equipas (2º, 3º e 9º lugares) 

foi alcançada graças ao excelente desempe-
nho dos vários finishers da equipa, nomeada-
mente Bruno Sousa (3º lugar – 13:46), Hugo 
Gonçalves (9º) e Leonel Cunha. 

Todos estes atletas, coordenados com 
Nuno Silva (2.º - 13:17), atuaram numa estra-
tégia de equipa com liderança e inteligência 

tática. “Observou-se uma gestão de prova 
com a experiência já reconhecida, assim 
como os seus limites do esforço, alcan-
çando contra a forte concorrência, a vi-
tória coletiva e o tão desejado título que 
há três anos era perseguido pela equipa”, 
acrescenta José Sá. 

Equipa de Paredes foi campeã Nacional TrailNuno Silva, vice-campeão nacional Trail

HELENA NUNES
— texto —

Jorge Pereira vence 800 metros
no meeting de atletismo da Maia

uO triunfo do atleta da Casa do Benfica em Paredes foi alcançado nos juvenis masculinos, com o tempo 2.1,11’s.

J
ORGE PEREIRA venceu a pro-
va de 800 metros no meeting 
de atletismo da Maia, disputa-
do no passado dia 4 de julho 

no Estádio Municipal Prof. José Viei-
ra de Carvalho, na cidade da Maia.

O atleta da secção de atletismo da 
Casa do Benfica em Paredes alcançou 
a vitória nos 800m juvenis masculi-
nos, com o tempo 2.1,11’s. Na mesma 
prova o colega de equipa Guilher-

me Moreira foi 13.º classificado, com 
2.12,51’s, novo recorde pessoal.

Sofia Sousa e Beatriz Magalhães 
disputaram a prova de 800m no esca-
lão de iniciados, com Sofia a conseguir 
ficar em 7.º lugar, com 2.25,34’s e Bea-
triz Magalhães em 9.º, com 2.27,58’s, o 
seu recorde pessoal.

A prova foi organizada pela Fe-
deração Portuguesa de Atletismo, a 
Associação de Atletismo do Porto, a 

Fundação de Desporto, o Maia Atléti-
co Clube, com o apoio da câmara mu-
nicipal da Maia.

A campeã europeia Sara Moreira 
foi a madrinha da iniciativa, que contou 
com alguns dos melhores atletas na-
cionais e também estrangeiros, meda-
lhados em competições internacionais, 
entre eles Francis Obikwelu, recordista 
europeu dos 100 metros, que orientou 
uma pequena sessão de treino.
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ESPAÇO ESCOLA

................................................................................................................................................................................................................................
Professora Olívia Pena, coordenadora do projeto Eco-Escola    ●   Agrupamento de escolas de Sobreira

A
s atividades realizadas no âm-
bito do projeto Eco-Escolas, 
na Escola Básica de Sobreira, 
decorreram ao longo do ano 
e muitas páginas seriam ne-

cessárias para referir tudo o que foi feito. 
Damos aqui conta de algumas das que 
aconteceram no 3.º período.

Na semana de 23 a 27 de abril, come-
morou-se a semana da terra e dinamiza-
ram-se as seguintes atividades:

● Cerimónia do hastear da bandeira 
eco-escolas, no dia Eco-Escolas;

● Inauguração das exposições:

- CAMPANHA JUNTOS PELA FLORES-
TA, trabalhos elaborados em Oferta Com-
plementar no 5.º ano e em Oficina de Me-
dia no 7.º ano;

- FORMAS DE PRESERVAR O MEIO AM-
BIENTE, sugestões do 8.º ano em Geogra-
fia;

- CAMPANHA DE POUPANÇA DE 
ÁGUA, trabalhos elaborados em Oferta 
Complementar pelas turmas 6.º B e 6.º D;

- “CAMPANHA DE POUPANÇA ENER-
GÉTICA”, trabalhos elaborados em Oferta 
Complementar pelas turmas 7.º A, 7.º B e 
7.º D;

- “FORMAS DE MINIMIZAR O CONSU-

COMO VIVE UMA ECO-ESCOLA

O póster foi elaborado por um grupo 
de alunos do 7.ºano, turma C, na discipli-
na de Educação Visual.

A elaboração de frases que abordassem 
os temas-base, ÁGUA, RESÍDUOS E ENER-
GIA e o tema do ano, FLORESTA, nas quais 
fossem espelhadas declarações de compro-
misso traduzidas por ações concretas, foi 
também da responsabilidade de alunos das 
turmas 5.º C, 5.º D, 6.ºA e 6.º C, elaboradas 
na disciplina de Ciências Naturais.

O póster foi feito em cartolina. Cola-
ram-se todos os elementos que tinham 
sido pintados: árvores queimadas; ani-
mais; frases (compromissos); um sol ra-
dioso e águas agitadas pelo saltar de um 
peixe. Do sol partem raios com compro-
missos sobre a energia. Colaram-se, tam-
bém, as letras que constituem o título 
ECO-CÓDIGO 2018.

O póster foi enviado para concurso 
para a associação Bandeira Azul da Euro-
pa.

Hastear da bandeira

MO DE ENERGIA E AUMENTAR O CONFOR-
TO”, propostas do 8.º ano em Geografia;

- COLOCAÇÃO DAS CAIXAS-NINHO E 
ALIMENTADORES PARA AVES, construídos 
nas oficinas pedagógicas no Bioblitz em 
Serralves;

- PLANTAÇÕES NA HORTA.

Houve ainda outros eventos no decurso 
do 3.º período.

PLANTAÇÃO DE ÁRVORES
EM ÁREA ARDIDA

No dia 18 de abril, os alunos das turmas 
B e C de 7.º ano participaram na atividade 
de reflorestação em Santa Comba, Sobrei-
ra, numa área que sofreu um violento in-
cêndio no ano anterior. Estiveram presen-
tes o presidente da câmara municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, o vereador do 
pelouro da Educação, Paulo Silva, o presi-
dente da junta de freguesia de Sobreira, 
João Gonçalves, e o engenheiro florestal, 
João Costa. 

O núcleo da Cruz Vermelha de Sobreira 
também participou e foi representado pela 
psicóloga e voluntária Martinha Vidinha. 
Os alunos foram acompanhados pelas pro-
fessoras Cândida Paulos, Natália Neves e 
Olívia Pena. Foram plantados cerca de 400 
pinheiros bravos.

SAIDA DE CAMPO DA
PRIMAVERA DO PROJETO RIOS

Esta atividade enquadrou-se no projeto 
Nacional Rios, ao qual a nossa escola ade-
riu, adotando um troço de 500 m do Ribeiro 
da Carvalhoa. 

O estudo consistiu na recolha de amos-
tras para determinação de parâmetros físi-
co-químicos, no registo de dados resultan-

tes da observação da componente ecoló-
gica e das características da intervenção 
humana. De acordo com o tipo de macro-
invertebrados encontrados, pode-se con-
cluir que a água do ribeiro se encontra 
em bom estado.

A saída de campo decorreu no dia 13 
de junho com a turma A de 7.º ano. Os 
alunos foram acompanhados pelas pro-
fessoras Olívia Pena e Teresa Magalhães.

PÓSTER ECO-CÓDIGO

PUB PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

GUERRA RELIGIOSA: PERSEGUIÇÃO AO CLERO

U
ma das primeiras me-
didas legislativas do 
Governo Provisório 
da República foi, no 
fundo, um revivalismo 

histórico de uma das mais famo-
sas determinações do Marquês de 
Pombal (século XVIII): a expulsão 
dos padres da Companhia de Je-
sus, os jesuítas.

Foi logo a 8 de Outubro, três 
dias depois da revolução, que o 
ministro da Justiça, Afonso Cos-
ta, ressuscitou tanto a lei pom-
balina relativamente aos jesuítas, 
como a lei de Joaquim António de 
Aguiar, de 1834, que extinguira 
as Ordens Religiosas. O próprio 
ministro encarregar-se-ia de su-
perintender pessoalmente a ex-
pulsão de todos os sacerdotes da 
Companhia de Jesus, trazendo-os 
à sua presença e sujeitando-os 
a humilhantes medições antro-
pométricas e frenológicas, com 
o intuito de «identificar os tipos 
criminosos» (Seabra, 2009:56), ou 
traços físicos de «maldade». 

Em Paredes, os reflexos da 
disposição do republicanismo ja-
cobino para com o clero do con-
celho fizeram-se sentir quase de 
imediato. No dia 16 de Outubro, 
o jornal Defesa noticia a instaura-
ção de um processo (será apenas 
o primeiro) ao padre António José 
da Silva Gonçalves, pároco de 
Vandoma. O semanário refere que 
os republicanos «aproveitaram 
um processo que os leais monár-
quicos teixeiristas promoveram 
contra o Pe. Gonçalves por oca-
sião das últimas eleições e instau-
raram-lhe outro.» 

No mesmo número do citado 
jornal, com o título A República e 
os Párocos de Paredes, podia ler-
-se o seguinte texto: «Sabemos 
que foram chamados à presença 
da autoridade civil os párocos 
do concelho para uma confe-
rência. Com que fim? Para impor 
obediência à República e silên-
cio perante os actos do governo 
provisório? É inútil. Obediência à 

«Processaram o sr. Abade de Mouriz. Porquê? Por ele dizer aos paroquianos: “o governo aboliu os dias santos. 
Mas vós, cristãos católicos, não tendes obrigação de mandar vossos filhos à escola”.»

República todos a prestam, intei-
ra, incondicional, jubilosa. Silên-
cio perante os actos do Governo, 
enquanto eles se não inspirarem 
num ideal de liberdade verda-
deira, enquanto eles forem o que 
estão sendo e anunciados para 
serem – uma tirania, uma espolia-
ção infame, não haverá nenhuma 
consciência honesta que possa 
conter os estos naturais de re-
volta. O clero, se viveu desunido 
no tempo fatídico da Monarquia, 
sabe muito bem o dever que se 
lhe impõe na hora presente. Che-
gou a hora da liberdade, ou che-
gou a hora da tirania? É o bem da 
Pátria que se procura ou é a satis-
fação dum ódio inveterado? Den-
tro da República estamos. Dentro 
da República combateremos.» 

E ainda, no mesmo jornal, o 
seguinte Esclarecimento: «O clero 
do concelho, amigo da paz e da 
ordem, desejando ardentemente 
o rejuvenescimento do país, está 
pronto a empregar os meios de 
que dispõe, no sentido de conci-

liar os ânimos, a fim de que por 
todos possa ser bem recebido o 
novo regímen, desde que garanta 
à Igreja o que lhe pertence, e lhe 
dê a liberdade de que precisa para 
o cumprimento da sua augusta 
missão. Neste sentido e com essa 
esperança trabalhará.»

No dia 19, «por ordem superior» 
e sem invocar razões, o administra-
dor António Augusto Gonçalves de 
Carvalho manda suspender de ime-
diato as obras em curso na igreja 
paroquial de Sobrosa.

 A 4 de Novembro, o 
mesmo administrador remete ao 
delegado do procurador da Re-
pública da Comarca de Paredes, 
«o auto de investigação acerca do 
crime previsto e punido pelo art.º 
137.º do Código Penal praticado 
pelo pároco da freguesia de Mou-
riz (…), padre Francisco Ferreira 
Barbosa, por ocasião de celebrar 
a sua missa no dia 1.º do corrente 
em que pediu aos seus paroquia-
nos para não mandarem os filhos 
às escolas, atacando assim o De-

creto do Governo que aboliu os 
dias santos, em que depuseram 
quatro testemunhas». 

Este caso fora noticiado no 
semanário Defesa da seguinte for-
ma: «Processaram o sr. Abade de 
Mouriz. Porquê? Por ele dizer aos 
paroquianos: “o governo aboliu 
os dias santos. Mas vós, cristãos 
católicos, não tendes obrigação 
de mandar vossos filhos à escola.” 
Ora é espantoso o procedimento 
do regímen da decantada liberda-
de acerca de muitas coisas. Mas é 
espantosíssimo este processo. Há 
alguma lei civil que obrigue os 
pais a mandar os filhos à escola? 
Não há. Se não há e a Igreja man-
da guardar os dias santos, qual o 
motivo do processo? Senhores ja-
cobinos: não amesquinhem, não 
degradem a República.»

Regressando ao clero regular 
e, em particular, aos jesuítas como 
alvo preferencial, de forma muito 
elucidativa, no dia 17 de Fevereiro 
de 1911, o administrador do con-
celho enviava a seguinte circular 
aos párocos de Paredes: «Cons-
tando-me que alguns padres ex-
-membros das extintas congre-
gações religiosas tem vindo a di-
versas freguesias deste concelho 
em missões religiosas, pregando, 
confessando, etc., e não estando 
eu disposto a consentir na conti-
nuação de semelhantes práticas 
por indivíduos ex-congreganistas 
qualquer que fosse a ordem a que 
tivessem pertencido, comunico-
-vos que proíbo terminantemen-
te que tais factos se reproduzam 
dentro deste concelho, proceden-
do energicamente contra a infrac-
ção das disposições contidas nes-
ta circular. Cumpre-me esclarecer-
-vos que isto não se entende com 
ex-congreganistas com residência 
fixa neste concelho há mais de um 
mês, desde que os cidadãos indi-
víduos não tenham pertencido à 
Companhia de Jesus».

A 9 de Março, a Câmara chega 
mesmo a discutir a «conveniên-
cia» de se sanear parte do clero 

paredense. Na sessão em que o 
vogal Serafim Moreira da Silva 
propunha que se enviasse um 
telegrama ao ministro da Justiça, 
Afonso Costa, felicitando-o e lou-
vando-o pela expulsão do bispo 
do Porto, D. António Barroso, fi-
cou igualmente decidido que o 
presidente do município e o ad-
ministrador do concelho, deve-
riam entender-se «sobre a conve-
niência da substituição d’alguns 
párocos deste mesmo concelho». 

Estas indicações eram apenas 
o princípio tímido – mas já um 
tanto ameaçador – de um adivi-
nhável conflito prestes a conhe-
cer capítulos de maior contur-
bação. Ainda que, inicialmente, 
muitos sacerdotes católicos pu-
dessem ter tido uma certa espe-
rança num regime que pudesse 
tirar o país do pântano em que os 
governos monárquicos o haviam 
mergulhado, certo é que o tem-
po encarregar-se-ia de reduzir e 
mesmo anular quaisquer bené-
volas expectativas: «A abundante 
legislação de ataque à Igreja, os 
enxovalhos sofridos por muitos 
padres, sobretudo nas zonas mais 
anticlericais, a linguagem arro-
gante e insultuosa, em tudo o que 
se referia à Igreja e seus ministros, 
utilizada pela imprensa republica-
na, as prisões sofridas por alguns 
padres e que haviam gerado a 
solidariedade de muitos colegas, 
o sentimento de que eram vigia-
dos, não só pelas autoridades 
civis mas por todos os revolu-
cionários que estavam ansiosos 
por apanhá-los em flagrante, as 
intimações recebidas por muitos 
deles para que se apresentassem 
na sede do concelho a fim de jus-
tificarem afirmações cujo sentido 
não raramente fora distorcido por 
ouvintes desconfiados, iam afas-
tando da República numerosos 
clérigos» (Moura, 2004:85).

Os padres jesuítas foram sujeitos a interrogatórios e a humilhantes medições 
para identificar traços físicos de «maldade» (IP n.º 246, 1910) 

PUB
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FICHA TÉCNICA

1605
Chegam à Nova Espanha, atual México, os 
primeiros exemplares de “D. Quixote de la 
Mancha”, de Cervantes;
____________________________________

1690
Guilherme D’Orange vence o rei Jaime II da 
Grã-Bretanha na Batalha de Royne;
____________________________________

1790
Constituição civil do clero francês;
____________________________________

1799 
Banidas no Reino Unido as associações políticas;
____________________________________

1806
É criada a Confederação do Reno sob a pro-
teção da França e integraram-na a Baviera, 
Vurtemberga, Mogúncia, Baden e outros pe-
quenos principados;
____________________________________

1813
Nascimento de Claude Bernard, fisiologista 
francês, o verdadeiro introdutor do método 
da fisiologia e da medicina experimentais;
____________________________________

1817
Nascimento de Henry David Thoreau, filóso-
fo, escritor e naturalista;
____________________________________

1854
Nascimento de George Eastman, inventor 
da máquina fotográfica e fundador da East-
man Kodak;

1884
Nascimento do italiano Amadeo Modigliani, 
artista plástico, companheiro de Amadeo de 
Souza Cardoso, em Paris;
_____________________________________

1892
Nasce Bruno Schulz, escritor polaco, autor de 
“As lojas de Canela” e “Sanatório”, sendo morto 
em 1942 por oficiais das SS de Adolf Hitler;
_____________________________________

1894
Guiné Portuguesa. Louvado o tenente Aníbal 
Augusto da Silveira Machado Júnior, coman-
dante do presídio de Buba, pelo bom serviço 
prestado em 24 de junho, na ocasião em que os 
Beafadas atacaram a povoação de Sam-Bafim;
_____________________________________

1900
Guiné Portuguesa. Tomou posse do cargo de 
governador, o 1.º tenente Joaquim Pedro Viei-
ra Júdice Biker;
_____________________________________

1902
Na Austrália, o Parlamento aprova o direito de 
votos às mulheres;
- Patenteamento do processo de fabrico de 
barbitúricos, definido por Adolf von Baeyer, 
Nobel da Química em 1905;
_____________________________________

1904
Nascimento de Neftali Ricardo Reyes, diplo-
mata e Nobel da Literatura em 1971, poeta 
chileno celebrizado com o pseudónimo de 
Pablo Neruda;

1941
II Guerra Mundial. O Reino Unido e a URSS as-
sinam um Pacto de Ajuda mútua entre si;
_____________________________________

1960
Concedida a independência, pela França, aos 
territórios de: Nigéria, Alto Volta, Damoé, Con-
go, Costa do Marfim, Chade e África Central;
_____________________________________

1973
Cerca de três mil trabalhadores da TAP são 
atacados pela polícia de choque, quando pe-
diam aumentos salariais;
_____________________________________

1975
São Tomé e Príncipe assume a independência;
_____________________________________

1978
Conhecido como “O Padrinho”, é assassinado 
um dos mais célebres da Máfia norteamerica-
na, Camino Galante;
_____________________________________

1986
Pelo Tribunal Superior de Bissau, são conde-
nados à morte doze presos, sendo o mais des-
tacado o ex-vice-presidente do Conselho de 
Estado guineense Paulo Correia;
_____________________________________

1994
É inaugurado o Museu do Chiado, que passa a 
albergar o acervo do Museu de Arte Contem-
porânea, que fora danificado pelo incêndio 
da baixa de Lisboa, dita pombalina, em 1988;

1995
Allan Naim, jornalista norteamericano 
é chamado a depor perante a Comissão 
de Descolonização da ONU, acusando os 
generais indonésios pelo genocídio de 
Timor-Leste;
- Jacob Soderman, jurista finlandês, é in-
dicado para primeiro Provedor de Justiça 
da União Europeia, pelo Parlamento Euro-
peu;
____________________________________

1996
O palácio de Buckingham exibe o acordo de 
divórcio estabelecido entre Diana e Carlos 
de Gales;
____________________________________

1998 
Ao derrotar o Brasil, a França conquista o 
mundial de futebol;
____________________________________

2000
O quadro para a formação da África do Sul é 
estabelecido pela OUA;
- Morte de Benny Carter, 95 anos, músico de 
jazz e compositor norteamericano;
____________________________________

2005
Reforçado pelo Conselho Europeu o dis-
positivo antiterrorista, estabelecendo a 
retenção de comunicações eletrónicas e 
telefónicas.

Dia 12 
Parque José Guilherme, em Paredes
21h30 – Espetáculo de ópera infantil, pela AMAP

Dia 13
Casa da Cultura de Paredes
Exposição de pintura de Henrique Silva: “Histórias de um pa-
redense emigrado”

Dias 14 e 15
Largo da Feira, em Paredes
Das 10h00 às 24h00 – Associ’arte, mostra associativa

Dia 15 
Parque José Guilherme, em Paredes
15h00 e 21h30 – Atuação das bandas filarmónicas de Cete 
e Vilela

Dia 19
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Das 15h00 às 17h00 – Oficina “Manta de Histórias; a ces-
taria

Dia 20
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Palestra “Vamos falar de Cultura”

Dia 20
Parque do Rio Ferreira, Rebordosa
Abertura da 3.ª edição do Rebordosa Youth Festival 

Dias 21 e 22 – Baltar
Festival Vila Quintã

Dia 21
Casa do Risco, Felgueiras
15h00 – Ciclo de conferências: Arqueologia em Terras do 
Sousa e Tâmega” – A Igreja Velha de Lordelo

Dias 21 e 22
Praça Dr. Machado de Matos, Felgueiras
Das 16h00 às 19h00 – 1.º Festival de Dança de Felgueiras

Dia 14
Salão Paroquial de Meinedo, Lousada
21h30 – XXXIII Festival de Folclore das Lavradeiras do Vale do 
Sousa 

Dia 14
Centro Paroquial de Sousela
21h30 – Teatro “A boda da graxa” – Bio Fest Lousada

Dias 14 e 15
Penamaior, Paços de Ferreira
A partir das 09h00 – 1.º Downhill Capital do Móvel

Dias 20, 21 e 22
Rua Dom José de Lencastre, Paços de Ferreira
III Feira Medieval 

Dia 13
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Tertúlia literária

Dia 18
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Rock Dog, um sonho alta-
mente”

Dia 20
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro de Nuno Meireles “Uma vida 
sobre rodas – peripécias e curiosidades”, pelo escritor Alber-
to S. Santos

Dia 21
Em frente ao Mosteiro de Paço de Sousa, Penafiel
21h30 – VIII Festival de Folclore Luso-Espanhol, organizado 
pelo Centro Cultural e Rancho Folclórico de Paço de Sousa

Dia 21
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – ‘Sábados em Família’, atividade ‘Fazer um vai-vem’ 
e leitura do conto ‘A rainha das rãs não pode molhar os pés’

Efemérides 12 de julho
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Ler para saber

12 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL

D
eve ainda haver nos armazéns dos 
diversos ministérios muitas publi-
cações antigas de trabalhos sobre 
as ex-colónias portuguesas, a de-
teorarem-se, naturalmente, sem 

qualquer utilidade para os investigadores, em-
bora que com proveito dos antiquários.

O trabalho em título é da autoria do te-
nente-coronel da Artilharia António Mello 
Machado, do Centro de Estudos Vasco da 
Gama, sendo o n.º 31 da coleção “GEOGRA-
PHICA”, com dedicatória ao diretor do Museu 
do Dundo (Angola), sendo o trabalho subsi-
diado pelo Projeto de Investigação Científica 
“Mudança Social em Portugal (Metrópole e 
Ultramar)” do Instituto de Alta Cultura, em 
cuja “nota final” se especifica que: “A Etno-
-história dos povos guineenses é um assunto 
apaixonante, mas exigindo ainda profundos 
estudos e pesquisas exaustivas para que al-
guma luz possa no intrincado problema da 
origem das etnias, suas Inter-relações e in-
fluências mútuas que trocaram”.

O autor levou dois anos no trabalho de 
investigação, que sentiu ser insuficiente, mas 

Gentes de Catió – No Sul da Província da Guiné
mesmo assim diz que: “acima de tudo, houve 
o escrúpulo de escutar o que nos disseram os 
anciãos, e respeitar a tradição que conservam 
do passado da sua gente”.

Não é fácil, em tão pequeno espaço, espe-
cificar a quantidade de matéria atinente nos 
assuntos em apreço. Assim, limitar-nos-emos 
a referir algumas das práticas mais correntes, 
como sejam as etnias dos povos e destas ape-
nas a predominante, começando exatamente 
pelo território de Catió, que é “chão” antigo de 
Nalus, outrora seus povoadores, mas em que 
a etnia balanta veio alterar profundamente 
a situação dos moradores. Os balantas asse-
nhoreando-se das planícies baixas e alagadi-
ças, propícias à cultura do arroz, tornaram-se 
etnia predominante e foram ocupando pro-
gressivamente o antigo chão Nalu. 

Lembramos aqui alguns dos costumes 
dos balantas.

Começam as cerimónias da circuncisão 
(fanado, em crioulo) por um alegre festim, a 
que concorre todo o povo, tendo tal operação, 
realizada por ciclos de três anos, fundamental 
importância na vida social da etnia balanta, já 

que sem esta cerimónia, ele não na adquire os 
direitos plenos de adulto: não pode dispor dos 
seus bens; os filhos que produz não lhe perten-
cem, mas sim a chefe da família; não se pode 
habilitar à herança do progenitor; sobretudo 
não pode presidir aos rituais religiosos, home-
nagear os seus mortos, entrar em comunica-
ção com os espíritos tutelares.

Os elementos masculinos repartem-se 
pelas classes seguintes:

Furfate – Rapazes antes dos dez anos. An-
dam nus pelos terreiros da tabanca, cabendo-
-lhes apascentar o gado, sendo vulgar vê-los 
escarrachados nas vacas quando caída a tar-
de, recolhem os animais ao redil.

À medida que a idade vai subindo passam 
às classes: Ndah; Cuman; Cruta; Nhez; Thon; 
Dokun-dan; Lante-dan e Ntutha Ledja, Cate-
goria a que ascendem os adultos quando por 
renovação do fanado dos jovens, assumem a 
função de iniciadores daqueles.

Os homens de meia idade são chamados 
Hô; os velhos Haleh. Entre as mulheres, a estra-
tificação é mais simples: Fula – qualquer rapari-
ga até à puberdade; Faqueta – noiva, rapariga 

recém-casada; Nine – mulher adulta; Nine-dan 
(mulher grande) – mulher que constituiu famí-
lia e atingiu a meia-idade. Depois vem o casa-
mento, cuja estratificação tem que se lhe diga.

Manuel Ferreira Coelho

GOMES DE SOUSA

O DR. JOSÉ M. MOREIRA

O 
dr. José Mendes Moreira nas-
ceu na Cepeda, em Penafiel, a 
14 de Maio de 1896.

Para não recuar muito na 
história da sua família começa-

mos por António Mendes Moreira, filho de José 
Mendes e de Maria Coelho, de Penafiel que ca-
sou com Ana Joaquina Camelo, filha de José Luís 
Camelo, de Novelas e de Ana Freire, de Beire.

Tiveram pelo menos os seguintes filhos, nas-
cidos na Cepeda: 

- Miquelina Rosa de Jesus casou em Penafiel 
a 26 de Outubro de 1854 com Joaquim Coelho, 
natural de Sebolido, filho de António Joaquim 
Coelho e de Luísa Vieira das Neves, neto paterno 
de Domingos Coelho Dinis e de Custódia Maria 
Coelho, neto materno de Manuel Alves e de Ma-
ria Vieira.

- Matilde Rosa Freire casou em Penafiel a 17 
de Junho de 1858 com António Pinto da Rocha, 
filho de Custódio José Coelho e de Maria Joaqui-
na da Rocha, de Guilhufe, neto paterno de José 
Pinto e de Luísa Clara, de Guilhufe, neto materno 
de Manuel José da Rocha, de Galegos e de Jacin-
ta Clara, da Ermida.

- João Mendes Moreira casou em Castelões 
de Cepeda a 23 de Janeiro de 1862 com Ana de 
Magalhães Carvalho ou Ana Ribeiro de Carva-
lho ou Ana Joaquina de Magalhães e Carvalho, 
da Rua Seca, em Castelões de Cepeda, filha de 
António Ribeiro de Magalhães e de Maria Joa-
quina de Carvalho, da Rua Seca, neta paterna de 
António Ribeiro e de Maria da Magalhães, neta 
materna de João Bernardo José de Carvalho e de 
Gertrudes Maria de Sousa. 

João Mendes e Ana de Magalhães tiveram 
pelo menos os seguintes filhos, também nasci-
dos na Cepeda: 

- Padre António Mendes Moreira. Nasceu a 
21 de Março de 1863. Pároco de São João Evan-
gelista de Vila Cova de Carros por mercê de D. 
Carlos de 29 de Outubro de 1891 e pároco de 
Santo André de Sobrado por mercê de 20 de 
Agosto de 1896.

- Augusto. Nasceu a 25 de Novembro de 
1864.

- Augusto. 2.º Nasceu a 25 de Dezembro 
de 1867. Faleceu em Paredes a 15 de Junho de 

1947.
Augusto Mendes Moreira [2.º] filho de João 

Mendes Moreira, com 25 anos, casou em Vila 
Cova de Carros a 29 de Janeiro de 1893 com Rita 
Coelho Leal, com 29 anos, natural de Vilela.

Viveram na Cepeda onde nasceram os se-
guintes filhos:

1 - Rosa. Nasceu a 16 de Dezembro de 1894.
2 - Dr. José. Nasceu a 14 de Maio de 1896.
3 - Manuel. Nasceu a 25 de Novembro de 

1897. Casou numa casa do lugar de Cepeda, em 
Castelões de Cepeda, a 10 de Julho de 1928 com 
Maria de Sousa Magalhães. Faleceu em Paredes 
a 16 de Abril de 1952.

4 – Ana. Nasceu a 30 de Janeiro de 1899.
5 – Matilde. Nasceu a 26 de Março de 1901. 

Casou na repartição do registo civil de Penafiel 
a 9 de Novembro de 1928 com Sebastião Coe-
lho de Oliveira, natural de Croca. Enviuvou a 7 de 
Junho de 1967 e faleceu em Santa Marta a 6 de 
Dezembro de 1978.

6 – Augusto. Nasceu a 1 de Agosto de 1903. 
Casou no posto de registo civil de Vilela a 10 de 
Outubro de 1931 com Amélia Ferreira de Meire-
les. 

7 - João. Nasceu na Cepeda a 28 de Setem-
bro de 1908.

Rita Coelho Leal nasceu no Coucieiro, Vile-
la, a 10 de Dezembro de 1863. Filha de Manuel 
Joaquim Coelho Leal, natural de Santiago de 
Modelos que casou em Modelos a 7 de Outubro 
de 1852 com Rita Ferreira Leal, natural de Vilela, 
obtida dispensa do 2º grau de consanguinidade. 
– Manuel Joaquim, filho de João Coelho Guima-
rães e de Ana Maria Coelho, do Picoto, Modelos, 
neto paterno de Teresa Moreira, solteira, do Pi-
coto, neto materno de António Coelho Duarte e 
de Maria Carneiro Leal, do Coucieiro, Vilela. - Rita 
Ferreira Leal, filha natural de Manuel Coelho Leal 
e Maria Ferreira, ambos solteiros, do Coucieiro, 
neta paterna de António José Coelho Duarte e 
de Maria Carneiro Leal, do Coucieiro, neta mater-
na de Gertrudes Ferreira, solteira, de Vilela.

O José Mendes Moreira, 2.º filho de Augusto 
Mendes Moreira, matriculou-se na Faculdade de 
Ciências da Universidade do Porto no ano lecti-
vo de 1914 para 1915 no Curso P. C. N. - Cadeiras 
especiais de química, física, zoologia e botânica 

para Medicina.
No ano lectivo seguinte matriculou-se no 1.º 

ano ma Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto, nas cadeiras de Anatomia descritiva e 
Histologia normal e Embriologia. 

No ano lectivo de 1916 para 1917 matricu-
lou-se no 2.º ano, nas cadeiras de Fisiologia, Ana-
tomia topográfica e Química biológica.

Fez exame de Anatomia descritiva e topo-
gráfica e obteve um B14.

No ano lectivo de 1917 para 1918 matricu-
lou-se no 3.º ano, em: Bacteriologia e parasitolo-
gia, Farmacologia, Propedêutica médica e Pro-
pedêutica cirúrgica.

Em Julho de 1918 fez exame de Histologia, 
Fisiologia e Química biológica e obteve um S12. 
No mesmo mês fez exame de Anatomia Pato-
lógica, Bacteriologia e Parasitologia e obteve a 
mesma classificação. 

No ano lectivo de 1919 para 1920 matricu-
lou-se em: Medicina operatória e pequena cirur-
gia; Clínica e policlínica médica; Clínica e policlí-
nica cirúrgica; Dermatologia e Sifiligrafia; Pedia-
tria; Neurologia; Ortopedia; Urologia; História da 
medicina e deontologia médica.

Terminou o curso geral de medicina, com 

aprovação nos quatro exames de estado, no ano 
lectivo de 1919 para 1920. 

Defendeu a tese a 24 de Julho de 1923 sen-
do aprovado com B-15 valores. 

Tese «A febre de Malta e o seu tratamento 
pelo Neosalvarsan», impressa no Porto, com 66 
páginas, 44 de texto.

Foi presidente do júri o Dr. Alfredo da Rocha 
Pereira, professor de Patologia médica. [Porto, 
16 de Agosto de 1886 – ibidem, 16 de Agosto de 
1964]. 

O novo médico dedica a tese à memória da 
mãe e dos irmãos António e Ana. E ainda à es-
posa, aos filhos Maria o Carmo e José e outros 
parentes.

O dr. José Mendes Moreira casou na conser-
vatória do registo civil de Penafiel a 7 de Dezem-
bro de 1920 com Maria Helena de Vasconcelos 
Mesquita, com 20 anos, natural de Penafiel. - Ma-
ria Helena faleceu em Castelões de Cepeda a 28 
de Abril de 1959. – O dr. José faleceu em Nevogil-
de, Porto, a 23 de Julho de 1970. 

A esposa Maria Helena nasceu na Rua Al-
fredo Pereira, Penafiel, a 31 de Janeiro de 1900, 
filha de Joaquim António de Mesquita, natural 
de Mancelos, Amarante e de Maria da Piedade 
Magalhães e Vasconcelos, natural de Penafiel, re-
cebidos em Penafiel, neta paterna de António de 
Mesquita e de Inês da Cunha, neta materna de 
Vitorino Augusto Ferreira de Almeida e de Maria 
da Conceição Magalhães e Vasconcelos.

Além da Maria do Carmo e do José tiveram 
outro filho que foi o médico António Mendes 
Moreira: Paredes, 5 de Julho de 1926 – ibidem, 
22 de Agosto de 2014.

O dr. José foi Presidente da Comissão Muni-
cipal Administrativa de Paredes de 1928 a 1930.

Patrono da Rua Dr. José Mendes Moreira, 
em Castelões de Cepeda, [4580-135].



21
Quinta-feira

12 de julho 2018

HISTÓRIA e CULTURA

De uma assentada

D
ecorrente dos 80 anos da fundação dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, Luís Mendes participou nas festivida-
des com uma exposição de medalhística, de sua autoria.

A mostra, integrada nas comemorações do octogésimo aniversário da corporação humanitária local, decorreu nos 
dias 29-30 de junho e 1 de julho.

Mostra de Luís Mendes

DUNQUERQUE

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

 Continuação da edição anterior

Igreja e sacristia. O Visitador fala nos retablos 
de que esta casa está mui necescitada. É dizer 
que a bela igreja romano-gótica ainda se encon-
trava na sua nudez primitiva – e ainda bem. E 
acrescentava: algún ofi cial imaginario que tome 
a su cargo azer el altar maior i de Nuestra Señora, 
obligandose esta casa acudirle con los dominios 
i provechos de la iglesia como fuerem caiendo. 
Vê-se que a igreja tinha rendimentos próprios. E 
Frei Álvaro de Salazar refere-se ainda à cruz (uma 
cruz processional?), que dizen tiene necescidad, 
e aos paramentos, sobretudo um paramento 
roxo (hun ornamento de quaresma de que ay 
mucha necescidad).

Águas. O mosteiro não tinha água canaliza-
da dentro de casa. Por isso o Visitador, ao mesmo 
tempo que manda se cubra la fuente, ordena se 
meta en casa. Além disso, refere-se à água do 
pequeno regato da cêrca, o caudal de água de 
Laparecos, con que solía moler hum molino. Essa 
água andava desviada, e o Visitador manda ao 
Padre Abade se informe de los letrados de cien-
cia i conciencia si se puede traer el calce a esta 
casa como solía, i si dixeren que sí, lo procurará.

É provável que, dado o carácter particular 
desta Visitação, nem todas as obras indicadas 
fossem logo executadas. Particularmente as que 
se referiam ao claustro e igreja. Porque, logo no 
ano seguinte (1590) se gisou um plano geral de 
obras para toda a Congregação, determinan-
do-se a ordem por que se havia de proceder à 
reconstrução dos mosteiros arruinados; nesse 
plano, Travanca vinha em sétimo lugar (103).

Isto que aí fi ca quanto a despesas ordi-
nárias, da casa. Mas fazendo parte dum todo 
organizado em congregação, Travanca tinha 
outras despesas, extraordinárias e ocasionais.

a) Em 1578, como “casa grande” que era, 
Travanca foi taxada em 1.875 reis anuais para as 

o seu QUINZENÁRIO de eleição

despesas do Dom Abade Geral (104). Em 1583, 
teve de contribuir com 8.000 reis para a viagem 
do Dom Abade Geral a Castela (105). Em 1584, 
teve de socorrer o mosteiro de Ganfei com 
nada menos de 100.000 reis (106). E no trié-
nio de 1587-90, teve de pagar o quindénio ou 
meia-anata, solver dívidas passadas, etc. (107).

b) Durante vários triénios, teve de contri-
buir com pesada quota para as despesas da 
construção do mosteiro de S. Bento de Lisboa:

1575-78 – 12.000 reis anuais (108).
1581-84 – 200.000 reis “até o S. João de 

82; e dahi por diante acudirá com o mais que 
parecer bem, conforme a como se as obras fo-
rem acabando” (109).

1584-87 – 200.000 reis anuais, em tres 
prestações cada ano (110).

c) Idem, para se estabelecer a Procura-

doria da Congregação na cidade do Porto – 
a “casa de Santo Amaro” – em 1583 (111). O 
contributo era de 20.000 reis, mas em 1584 
desceu para 10.000 reis. Ainda em 1590 Tra-
vanca pagava para a casa do Porto os dez mil 
costumados, além de 8 alqueires de trigo para 
o hospedeiro da dita casa (112).

d) Neste capítulo de procuradorias, Travan-
ca estava mal situada; porque, dependendo 
eclesiasticamente de Braga, nas coisas civis de-
pendia mais do Porto. Então, a partir de 1584, 
contribuía com 10.000 reis para a Procuradoria 
do Porto e outros 10.000 reis para a de Braga, 
anualmente. Além disso, para a de Braga, já em 
1583 contribuía com 800 reis mais 10 alqueires 
de pão terçado, 1 alqueire de trigo e 600 reis 
para o solicitador (113). Ainda em 1608 Travan-
ca foi taxado em 9.000 reis para as casas de Bra-
ga, uma derrama de 80.000 reis lançada sobre 
os 11 mosteiros do arcebispado (114).

É natural que imaginemos a vida dum 
mosteiro daqueles tempos como qualquer 
coisa de estável e um tanto ou quando para-
da. O monge era o “fi lho da casa”, onde vivia e 
morria, sem grandes mudanças ou novidades 
na sua existência. De resto, não faz o Benediti-
no o voto de estabilidade?

Esta imagem não corresponde à realida-
de da vida monacal dos fi ns do século XVI, na 
Congregação reformada de S. Bento de Por-
tugal. a estabilidade do monge não se enten-
dia a nível de mosteiro, mas a nível de Con-
gregação; e a Congregação era constituída 
por umas vinte casas; e a organização da vida 
por triénios fazia com que o monge estivesse 
sempre de mala aviada.

Em Travanca, este peculiar modo de ser 
teve os seus refl exos naturais na vida claustral. 

No 3.º Capítulo Geral da Congregação, as-
sentou-se em que o Colégio de Latinidade que 
funcionara até ali (1578) no mosteiro de Refo-

jos de Basto, se mudasse para Travanca, aonde 
não há tanta obrigação de comprir cõ o pouo. 
É certo que a casa estava, ainda na altura, one-
rada com os mil cruzados que tinha de pagar 
anualmente ao último comendatário Dom Ful-
gêncio de Bragança; mas, dada a presença dos 
monges colegiais, diminuía-se ao número dos 
monges conventuais, que não seria de mais de 
oito e o Abade, como já vimos.

O Colégio era um curso, que durava de-
terminado número de anos. Terminados es-
ses anos do curso, terminava o Colégio. Podia 
repetir-se; mas, normalmente, era instituído 
sempre que se organizava um curso. Não era 
instituição permanente.

Na Junta de Tibães de 4 de Março de 
1592, o Geral Frei Gonçalo de Morais propôs 
que o Colégio das Artes, que funcionava em 
Coimbra, que passasse provisoriamente para 
Entre-Douro-e-Minho, por razões económi-
cas derivadas das obras que decorriam no 
Colégio da Cidade Universitária. Aceite a pro-
posta, foi escolhido para o efeito o mosteiro 
de Travanca (115). Foram tres os cursos de 
Artes que ali se leram, informa o cronista Frei 
Leão: o primeiro (1593-95) foi regido pelo P. 
Fr. Paulo do Espírito Santo, “natural de Lisboa, 
Passante que foi no Colégio de Coimbra e Ba-
charel pela Universidade”; o segundo (1598?) 
foi dado pelo P. Fr. Plácido de Cristo, “Passante 
e Bacharel, natural de Vila do Conde”; e o ter-
ceiro (1506-08), leu-o o próprio Frei Leão de 
Santo Tomás, natural de Coimbra e também, 
ao tempo, Bacharel formado pela Universida-
de (116).

(Continua na próxima edição)
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Mouriz

Jorge Fernando
Barbosa Moreira

Faleceu
Jorge Fernando Barbosa Moreira faleceu no pas-

sado dia 6 de julho, com 44 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua da Devesa, n.º 
128, Mouriz, Paredes. Era casado com Iolanda Maria Duarte Pinto.  

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.

Vilela

António de Castro Leal
(Antigo presidente da junta de freguesia de Vilela)

Faleceu
António de Castro Leal faleceu no passado dia 

4 de julho, com 77 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Avenida da Fábrica, n.º 21, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 
Era casado com Maria Rosa da Rocha Silveira.

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

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 13, pelas 19 horas na igreja 
paroquial de Vilela. 

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

Paredes

Maria Celeste
da Silva Monteiro

Faleceu
Maria Celeste da Silva Monteiro faleceu no pas-

sado dia 9 de julho, com 82 anos de idade. Era natu-
ral de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes e residente na Rua 
Dr. Elias Moreira Neto, n.º 71, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua irmã e demais família vêm por este meio extremamente sen-

sibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de cari-
nho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do falecimento 
e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
terça-feira, dia 17, pelas 19 horas na igreja Matriz de Paredes. 

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

Vilela

Margarida
Ferreira Gonçalves

Faleceu
Margarida Ferreira Gonçalves faleceu no passa-

do dia 4 de julho, com 79 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na Rua Nossa 
Senhora de Fátima, n.º 269, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 
Era viúva de Francisco da Rocha.

Agradecimento
Seus fi lhos, noras, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 13, pelas 19 horas na igreja 
paroquial de Vilela. 

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

Vilela

António de Brito Seabra 
Faleceu

António de Brito Seabra faleceu no passado dia 
8 de julho, com 94 anos de idade. Era natural de Vile-
la, Paredes e residente na Rua do Guardão, n.º 154, 
Lordelo, Paredes. Era viúvo de Glória da Silva Costa.

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

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

Cristelo

José Maria
Nunes dos Santos

Faleceu
José Maria Nunes dos Santos faleceu no passa-

do dia 9 de julho, com 87 anos de idade. Era natural 
de Cristelo, Paredes e residente na Travessa das Noras, n.º 8, Criste-
lo, Paredes. Era casado com Maria Olívia Ferreira dos Santos.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, bisneta e demais famí-

lia vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibi-
lidade 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 involuntariamen-
te cometida.

Baltar

Eva Olga Moreira Dias
Faleceu

Eva Olga Moreira Dias faleceu no passado dia 
30 de junho, com 62 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na Travessa Salvador 
Leite, n.º 3, Astromil, Paredes. Era casada com An-
tónio Joaquim Ferreira da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, 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.

Louredo

Luís Machado Ribeiro
Faleceu

Luís Machado Ribeiro faleceu no passado dia 
29 de junho, com 73 anos de idade. Era natural e 
residente em Louredo, Paredes. Era casado com 
Delfi na Carvalho dos Santos.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

José Leal de Oliveira
Faleceu

José Leal de Oliveira faleceu no passado dia 6 
de julho, com 81 anos de idade. Era natural de Nes-
pereira, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
viúvo de Maria Amélia Mendonça Dias.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

Emídia Pereira
de Sousa Babo

Faleceu
Emídia Pereira de Sousa Babo faleceu no pas-

sado dia 2 de julho, com 74 anos de idade. Era natu-
ral de Gondalães, Paredes e residente em Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, fi lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 Paredes | Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

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

SENTIDOS PÊSAMES 

Extracto
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com 

cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Pa-
redes, certifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 
do art.º 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 235, a folhas 20, se encontra exarada 
uma escritura de justifi cação com data de dois de julho de dois mil e 
dezoito, na qual:

ANTÓNIO JOÃO MOREIRA MAGALHÃES, NIF 197 613 772, 
Cartão do Cidadão n.º 08553516 8zz4 válido até 28/10/2018, natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes, e mulher ELISA MOREIRA DE 
BARROS, NIF 194 786 889, Cartão do Cidadão n.º 10384492 9zy8 
válido até 22/08/2022, natural de Vilela, Paredes, casados no regime 
da comunhão de adquiridos, residentes no Loteamento do Carregoso, 
Lote 57, freguesia e concelho de Paredes disseram são donos e legí-
timos possuidores, com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio urbano, composto de casa de rés-do-chão e quintal, com a 
área coberta de trinta e seis metros quadrados e a área descoberta de 
cento e sessenta e quatro metros quadrados, sito na Rua Elias Moreira 
Neto, número 201, freguesia e concelho de Paredes, a confrontar do nor-
te com a Santa Casa da Misericórdia de Paredes, do sul com Francisco 
Ribeiro, do nascente com Maria Adelaide Silva e do poente com Júlia 
Moreira, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes, 
inscrito na matriz em nome de Arcanjo Nunes sob o artigo 5834, (prove-
niente do artigo 311 da extinta freguesia de Castelões de Cepeda), com 
o valor patrimonial igual ao atribuído de onze mil trezentos e sessenta 
euros. Que adquiriram o referido prédio, em comum e partes iguais, ain-
da no estado de solteiros, por compra verbal ao referido Arcanjo Nunes, 
viúvo que era, e residente que foi na Rua Elias Moreira Neto, em Pare-
des, em data que não podem precisar mas sabem ter sido no mês de 
agosto do ano de mil novecentos e oitenta e oito, pelo que não fi caram 
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 ainda detém há mais de 
vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja. Que 
essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, com 
conhecimento de toda a gente, pagando as respetivas contribuições e 
impostos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do di-
reito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 
os respetivos encargos. Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, con-
tínua e pública, desde o mês de agosto do ano de mil novecentos e oi-
tenta e oito, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, 
justifi cando o seu 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 2 de julho de 2018.

A notária,
Bárbara Coutinho

Registo: PA1272/2018
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FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
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SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

HORIZONTAIS
1- (…) de Queirós, autor do romance “Os Maias”, publicado em 1888; 3- 
Sinónimo de encontra; 6- O número 1500 em numeração romana; 7- Capital 
da Noruega; 9- Conjunção que indica alternativa; 10- Segunda sílaba da 
palavra Nome; 12- Nome da casa que os Maias vieram habitar em Lisboa 
e que provinha de um painel de azulejos presente numa das paredes, 
onde estava pintado um ramo de girassóis; 17- Sinónimo de Lavrar; 18- 
Abreviatura de Doutor; 19- Consoantes da palavra Roda; 20- O número 
101 em numeração romana; 22- Iniciais de Los Angeles; 23- Nome do avô 
de Carlos (a personagem principal de Os Maias), um homem rigoroso mas 
amigo das crianças, criou o neto desde pequeno; 27- Diminutivo de Internet; 
30- Este tem nascente, leito e foz; 32- Pai de Carlos; 33- (…) Monforte, mãe 
de Carlos; 34- É o que sai de um pneu furado; 35- Estrela que está mais 
próxima da Terra; 37- Santa (…), lugar onde Carlos passou a sua infância, 
junto da natureza, foi uma criança feliz; 41- Sigla de União Europeia; 42- 
Pedido de socorro (Save Our Souls); 43- Antónimo de Não.
VERTICAIS
1- Maria (…), linda mulher por quem Carlos se apaixonou; 2- Vogais 
da palavra Gato; 3- As dua últimas letras da palavra Jornal (havia 
na época um que se chamava Corneta do Diabo); 4- Mastigar e 
engolir; 5-Abreviatura de Avenida; 6- Sinónimo de Residir; 8- Ponto 
cardeal; 11- Extraterrestre; 13- Segunda sílaba da palavra Cama; 14- 
Instrumento que serve para atirar setas; 15- Sigla de High Definition 
(Alta Definição); 16- João da (…), amigo da personagem principal de 
Os Maias que recebeu do Sr. Guimarães, tio de Dâmaso, a notícia 
de que Carlos tinha uma irmã; 21- Em (inglês); 24- Parte da planta, 
colorida e cheirosa; 25- Sinónimo de Vagas; 26- Parentesco entre 
Carlos e Maria Eduarda; 28- Antónimo de Acertou; 29- Segunda sílaba 
da palavra Átomo (Memórias de um Átomo, livro que João da Ega 
pretendia escrever); 31- Caminhava para lá; 32- Com o desgosto, 
Maria Eduarda partiu para esta cidade e nunca mais voltou; 36- O livro 
serve para…; 38- Terceira sílaba da palavra Cavalo; 39- Carta de jogar 
que vale 11 pontos; 30- Pode ser um Grito de dor ou um Suspiro.

África do Sul
Angola
Argélia
Benin
Botsuana
Burkina Fasso
Burundi
Cabo Verde
Camarões
Congo
Costa do Marfim
Djibuti
Egito
Eritreia
Guiné Equatorial
Guiné Bissau
Libéria
Líbia
Madagáscar
Mali
Marrocos
Maurício
Moçambique
Mauritânia
Ruanda
Saara Ocidental
Senegal
Serra Leoa
Tunísia

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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