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A nova unidade de saúde fa-
miliar, localizada no Centro 
de Saúde de Paredes, tem 
uma equipa de quatro mé-
dicos, quatro enfermeiros e 
três secretários clínicos. 
A abertura desta USF “per-
mite que no concelho não 
existam utentes sem equipa 
de saúde familiar”, garante a 
Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Norte. 

—  pág. 6

A prova decorre este do-
mingo, no parque da cida-
de, e vai juntar cerca de 50 
pilotos, 11 deles do Cam-
peonato Nacional de Ralis. 
Em Paredes vão estar ainda 
quatro campeões nacio-
nais: José Pedro Fontes, Pe-
dro Meireles, Rui Madeira e 
Adruzilo Lopes. 
A organização está a cargo 
da câmara de Paredes, com 
o apoio da FPAK e do Auto-
móvel Clube de Santo Tirso, 
e espera atrair cerca de 20 
mil espetadores.        —  pág. 3

Esperados 20 mil espetadores na primeira

ESPECIAL SPRINT PAREDES

Indie Music Fest
enchou o Bosque do Choupal

A sexta edição do festival, que já foi distingui-
do como o melhor micro festival do país, jun-
tou cerca de 40 bandas de música alternativa e 
independente.      —  pág. 2 

Já há executivo na junta de Vilela 
O CDS resolveu pôr fim ao impasse que durou 
cerca de 10 meses e viabilizou a escolha da pre-
sidente de junta. O executivo formado é todo 
do PSD.         —  pág. 4

Hóquei em patins | Paredes
aponta à subida de divisão 

O União está de regresso ao hóquei com von-
tade de fazer história no Campeonato Nacio-
nal da 3.ª Divisão, que começa a 28 de setem-
bro. O jogo de apresentação será frente ao 
campeão nacional, o Sporting, no dia 17.     

—  pág. centrais

Nova USF Paredes vai servir 7600 utentes
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O 
INDIE MUSIC FEST levou ao Bos-
que do Choupal, em Baltar, nos 
dias 30 e 31 de agosto e 1 de se-
tembro, cerca de 40 bandas com 
o objetivo de divulgar a música 

nacional alternativa. Na edição deste ano man-
teve-se o fi gurino e o modelo do festival, que já 
foi considerado duas vezes consecutivas o me-
lhor micro festival do país, mas a organização 
quis trazer algumas novidades, sobretudo ao 
nível de condições e infraestruturas para me-
lhorar a experiência dos festivaleiros.

A zona de campismo, por exemplo, foi me-
lhorada para albergar cerca de oito mil festiva-

Inscrições para
Universidade Sénior

As inscrições para a Universidade Sé-
nior do Rotary Club de Paredes vão de-
correr de 17 a 21 de setembro, na sede do 
clube, Rua Serpa Pinto, entre as 15 e as 17 
horas.

O projeto foi criado em 2008 com o 
objetivo de contribuir para a valorização 
e enriquecimento pessoal da comunida-
de sénior do concelho, contando todos os 
anos com diversas atividades, como ginás-
tica, trabalhos manuais, pintura, culinária, 
informática, entre outras.

P
elo que vamos reparando no 
“mundo”, tudo leva a crer que as 
coisas não vão lá muito bem, a 
nível global, antes pelo contrário.

Depois de passado o período 
grande das férias, poderíamos dizer que 
voltamos à normalidade e que rapidamen-
te estaremos a despedir-nos de 2018.

Mas não podemos baixar a alça, já que se 
torna necessário enfrentar, de frente e com 
coragem o que nos espera, porque não há 
nada que possa apresentar como diferente 
para melhor, se não clamar-mos por isso.

Por tudo o que se passa somos levados 
a crer que é bem necessário pensar que não 
estamos a viver somente uma crise política, 
económica e social, mas, mais grave, tudo 
parece consubstanciar uma “crise civiliza-
cional”. Por tal, o que está posto em causa 
será o próprio homem e os seus valores.

Há largos anos que vivemos numa for-
ma em que a tecnocracia penetra profun-
da e inequivocamente em todos os cen-
tros de poder e de decisão, gerando um 
aberrante burocratismo e, ainda, uma cur-
ta mentalidade política neoliberal, sem as 
pessoas se aperceberem que nos está a ser 
imposta como ideologia dominante, sen-
do cada vez mais evidente o esvaziamento 
das próprias ideologias consagradas.

Repare-se que a seguir ao referido 
esvaziamento se passou à decadência do 
pragmatismo, signifi cando que estamos 
no fi m de um ciclo histórico e no princípio 
de um outro, a implementar, talvez apoia-
do num Estado-providência, naturalmente 
vulnerável à corrupção e impotente para 
travar o avanço do tecnocratismo sem 
alma e do liberalismo sem freio.

Sabemos que não há homens, nem re-
gimes, sem sistemas perfeitos. Por isso, aco-
lhamos a tecnologia que indique ser uma 
extensão do homem e não o contrário.

Tudo o que temos dito pode parecer 
um lugar comum, com pouco sentido e 
manda a verdade dizer que estamos a pre-
cisar mesmo de uma nova utopia, na espe-
rança fi rme de que as utopias de hoje se 
transformem nas realidades de amanhã e 
produzam frutos perenes.

Civilização
em crise?

Indie Music Fest voltou a
encher o Bosque do Choupal

►A edição deste ano apresentou melhorias nas condições e infraestruturas e na qualidade das bandas.
►O Bosque do Choupal, em Baltar, voltou a ser o palco para a divulgação da música nacional alternativa.

leiros que passaram pelo Bosque do Choupal 
durante os três dias do festival, garantiu Rita 
Barros, da organização do IMF. Este ano o re-
cinto do festival contou com quatro palcos e 
teve o lema “música para indie gente”.

Outra das apostas da organização foi o 
cartaz e a qualidade das bandas. Além da pre-
sença de bandas alternativas a edição deste 
ano apostou na promoção de muitas bandas 
em crescimento e deu também um enfoque 
especial ao hip-hop.

Quadra, Travo, It Was The Elf Gator, The 
Aligator Huggs, Glaucoma, Pântano e The 
FAQs atuaram no primeiro dia do festival. Na 
sexta-feira, o IMF recebeu o kuduro-rock dos 
Throes + The Shine, Keep Razors Sharp (que 
junta elementos de Sean Riley & The Slow Ri-

ders, The Poppers, Capitão Fantasma, Riding 
Pânico), Solar Corona e Prana, entre outros. O 
último dia do festival contou com as atuações 
de Luís Severo, Conar Osiris, Filipe Sambado, 
Mundo Segundo, Trêsporcento e Iguana Gar-
cia. 

A edição deste ano contou com o apoio 
da câmara municipal de Paredes.

O Indie Music Fest é já um festival de refe-
rência na região e no país, não só para quem 
aprecia música alternativa, mas também para 
os amantes da natureza, que encontram no 
Bosque do Choupal uma experiência verda-
deiramente mágica e memorável.

O festival deve regressar a Baltar no próxi-
mo ano, para continuar a promover a música 
independente.

HELENA NUNES
— texto —
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Mais de 50 pilotos participam
este domingo na Especial Sprint Paredes 

►O evento é de entrada gratuita e vai reunir onze dos principais pilotos do campeonato nacional de ralis.

É 
já este domingo que a 
emoção das corridas de 
automóveis regressa a Pa-
redes. Mais de 50 pilotos, 
entre eles 11 dos principais 

pilotos do campeonato nacional, 
vão participar numa prova especial, 
que vai decorrer junto ao parque da 
cidade de Paredes.

“É mais um grande evento 
que vamos realizar em Paredes. 
A prova vem dar vida ao concelho 
e ressuscitar a tradição que Pare-
des tem no desporto automóvel”, 
frisou o presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, na conferência de 

imprensa de apresentação da pro-
va, que decorreu no salão nobre do 
município, na segunda-feira.

O autarca lembrou que o con-
celho, além de ser reconhecido pela 
indústria do mobiliário, também 
tem um cluster da indústria auto-
móvel, centrado em Baltar, onde 
recentemente se instalaram várias 
empresas do ramo. “Este evento 
vai tornar este cluster da indús-
tria automóvel ainda mais forte”, 
frisou.

Alexandre Almeida apresentou 
a prova acompanhado do vereador 
da Proteção Civil e Atividades Eco-
nómicas, Elias Barros, do vereador 
do desporto, Paulo Silva, do piloto 
Adruzilo Lopes, da organização All 

Race, e do diretor da prova, Carlos 
Guimarães, do Automóvel Clube de 
Santo Tirso.

A Special Sprint Paredes, patro-
cinada pela N-Engenharia, vai para 
a estrada pelas 15 horas e conta 
com a presença de quatro cam-
peões nacionais de rali, num percur-
so de 2,2 quilómetros que terá “um 
espetacular salto”, para conferir 
mais emoção à prova.

“O percurso é bastante inte-
ressante em termos desportivos. 
Tem uma mistura de rapidez téc-
nica e depois tem as chicanes, 
onde o ritmo diminui, mas o espe-
táculo para o público é também 
interessante”, garantiu o piloto 
Adruzilo Lopes que vai participar na 

prova com outros pilotos como José 
Pedro Fontes, Pedro Meireles, Rui 
Madeira, Miguel Barbosa, João Bar-
ros, Joaquim Alves, Manuel Castro, 
Alfredo Barros, António Dias e Elias 
Barros. No domingo, o vereador da 
câmara municipal de Paredes vai 
voltar a vestir o fato de piloto para 
alinhar nesta prova que “vai trazer 
muita gente a Paredes”.

Em pista estarão também cerca 
de meia centena de carros a compe-
tir no Troféu Especiais 2018 by Team 
Baia. Carlos Guimarães, do Automó-
vel Clube de Santo Tirso, garante 
que todas as questões de segurança 
foram acauteladas para que o even-
to decorra com normalidade. Sobre 
os custos para a autarquia, o presi-

dente garantiu que são residuais 
face ao retorno direto e indireto que 
implica para o concelho.

A organização estima a presença 
de cerca de 20 mil espetadores, que 
terão acesso livre às zonas de espe-
táculo. Será instalada uma bancada 
perto da zona da meta, cujo acesso 
terá um custo de três euros e a receita 
reverte para os bombeiros de Paredes.

No final, os pódios serão dividi-
dos em três categorias: carros R5, 
protótipos e kartcross e restantes 
pilotos. 

A prova é promovida pela Câ-
mara Municipal de Paredes, com 
o patrocínio da N-Engenharia, o 
apoio da FPAK e da associada Cast, 
em colaboração com a Team Baia. 
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A 
JUNTA DE VILELA 
conseguiu fi nalmente 
formar executivo, 10 
meses depois das elei-
ções autárquicas de 

outubro. 
Depois de na última assembleia 

ter conseguido eleger um tesourei-
ro, do PSD, mas ter fi cado sem a se-
cretária, eleita pelo PS, a presidente 
Mariana Machado conseguiu fi nal-
mente formar um executivo, como 
pretendia desde o início, ou seja, to-
talmente composto por elementos 
do PSD.

Na reunião realizada a 2 de 
agosto o problema do executivo 
(ou falta dele) fi cou defi nitivamente 
resolvido com a eleição de António 

Junta de Vilela com executivo formado
►A polémica em Vilela chegou ao fi m, depois de o CDS ter viabilizado a eleição do secretário, do PSD.

HELENA NUNES
— texto —

Silva, do PSD, para o lugar de secre-
tário, substituindo a cessante Célia 
Rocha, do PS, que se demitiu na se-
quência da eleição de um elemento 
do CDS para a presidência da Mesa 
da Assembleia, mais concretamente 
Célio Martins.

A solução que permitiu viabili-
zar o executivo liderado por Maria-
na Machado só foi possível com um 
entendimento entre PSD e CDS, já 
que a social-democrata tinha venci-
do as eleições sem maioria.

Em contrapartida, para além de 
terem fi cado com a presidência da 
Mesa da Assembleia, os centristas 
esperam ver concretizadas algumas 
das suas promessas eleitorais, no-
meadamente a realização de obras 
em algumas ruas da freguesia, me-
lhorias no cemitério e na toponímia, 
etc.

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL DE PAREDES e a 
Universidade Lusófona 
do Porto vão voltar a 
atribuir uma bolsa de 

estudo a um estudante residente 
no concelho e que ainda não seja 

Município e Universidade
Lusófona atribuem bolsa de estudo

►Os estudantes residentes no concelho e que ainda não tenham um curso superior podem candidatar-se até 20 de setembro.

detentor de um curso superior.
A iniciativa resulta de um pro-

tocolo de cooperação estabelecido 
entre as duas entidades e visa pro-
mover a qualifi cação dos jovens 
com menos recursos económicos. 
“É intenção do Município de Pa-

redes apoiar e promover a qua-
lifi cação dos jovens com menos 
recursos económicos que pre-
tendem ingressar no ensino su-
perior, para melhor prepararem 
o futuro profi ssional e contribuí-
rem para o desenvolvimento da 

região”, refere a autarquia em co-
municado.

A bolsa de estudo traduz-se na 
isenção de propinas e aplica-se a 
alunos que frequentem pela primei-
ra vez o ensino superior (sem ne-
nhuma licenciatura prévia), não be-

nefi ciem de outra bolsa de estudo e 
estejam matriculados no primeiro 
ano de um curso da Universidade 
Lusófona do Porto.

As candidaturas podem ser fei-
tas no balcão único da câmara mu-
nicipal, até 20 de setembro.

O
S BOMBEIROS DE 
PAREDES receberam 
um monitor para ava-
liação de sinais vitais 
e que irá equipar uma 

das ambulâncias da corporação.
O equipamento foi oferecido 

Bombeiros de Paredes
receberam monitor de

avaliação de sinais vitais
►O equipamento foi oferecido pela OCDP de Paredes e vai equipar
     uma das ambulâncias da corporação.

pela associação Obra de Caridade 
ao Doente e ao Paralítico de Pare-
des (OCDP) e permite a avaliação 
da pressão arterial, pulso e tempe-
ratura, assim como a avaliação da 
oximetria de pulso.

O monitor irá permitir um so-

corro à população de forma mais 
completa e com qualidade, defen-
de a corporação de bombeiros em 
comunicado.

Este foi o segundo monitor de 
sinais vitais que a OCDP ofereceu 
aos bombeiros de Paredes.

PUB

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
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A
O LONGO DO 
MÊS DE AGOS-
TO, as famílias 
carenciadas de 
Paredes con-

seguiram ocupar gratuita-
mente as crianças nas ofi-
cinas artísticas dinamizadas 
pelo pelouro de ação social 
do município de Paredes.

O projeto chama-se Or-
pheus Paredes Social e visa 
a integração na área social 
e a integração de crianças e 
jovens, através de oficinas 
artísticas de ocupação de 
tempos livres. “Pretende-
-se que as famílias com 
menos recursos possam 
ocupar gratuitamente as 
crianças, nas férias esco-
lares de verão, em ofici-
nas de pintura, teatro e 
música, que além de des-
pertarem o gosto pela 
cultura e arte, promovem 
a inclusão social”, subli-
nha o presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida, 
referindo-se a um “projeto 
agregador e aberto à co-
munidade”.

A iniciativa envolveu a 
participação de 88 crianças 
dos 6 aos 12 anos, refere a 
autarquia em nota de im-
prensa. As atividades foram 
divididas nas duas quinze-
nas de agosto e envolveram 
maioritariamente crianças 
das famílias beneficiárias 
do Rendimento Social de 
Inserção (RSI), institucio-
nalizadas, dos empreendi-

Mais de 80 crianças
desfavorecidas participaram

em oficinas artísticas gratuitas
►O projeto Orpheus Paredes Social, promovido pelo município de Paredes, visa a
     integração de crianças e jovens, através de oficinas de ocupação de tempos livres. 

mentos de habitação social 
da autarquia, e da comu-
nidade de etnia cigana. As 
oficinas acolheram também 
crianças de agregados fa-
miliares paredenses que 
pagaram a inscrição.

As oficinas artísticas 
de música, expressão plás-
tica e expressão dramá-
tica, abordam os Direitos 
das Crianças nos temas do 
amor, proteção, liberdade, 
paz, trabalho infantil, tem-

pos livres e educação. 
Os trabalhos que resul-

taram destas oficinas foram 
apresentados numa exposi-
ção, na Casa da Cultura de 
Paredes, no passado dia 1 
de setembro.
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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!

Jovens de Paredes debateram meio
ambiente em intercâmbio no Chipre

A 
UNIDADE DE SAÚDE 
FAMILIAR (USF) PA-
REDES, a 244.ª a ser 
criada na região norte, 
já está a funcionar des-

de o passado dia 3 de setembro. Se-
gundo a Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Norte, esta USF está 
dimensionada para atender até, 
aproximadamente, 7600 utentes, “o 
que permite que no concelho de 
Paredes não existam utentes sem 
equipa de saúde familiar”.

Localizada no Centro de Saúde 
de Paredes, na Avenida Comenda-
dor Abílio Seabra, a USF Paredes 
“dispõe de instalações devida-
mente requalificadas” e de uma 
equipa de saúde familiar composta 
por quatro médicos especialistas 
em Medicina Geral e Familiar, qua-
tro enfermeiros de família e três 
secretários clínicos, “o que permite 
atribuir uma equipa de saúde fa-

Nova USF Paredes vai servir 7600 utentes
►A nova unidade de saúde familiar está localizada no Centro de Saúde de Paredes e tem uma equipa composta por quatro médicos,
     quatro enfermeiros e três secretários clínicos.

miliar a toda a população 
inscrita”, acrescenta a ARS-
-Norte na mesma nota.

Nesta nova Unidade de 
Saúde Familiar será realiza-
da a vigilância, promoção 
da saúde e prevenção da 
doença nas diversas fases 
da vida (Medicina Geral, 
Saúde da Mulher, Saúde do 
recém-nascido, da criança e 
do adolescente; Saúde do 
Adulto e do Idoso; Cuida-
dos em situação de Doença 
Aguda); o acompanhamen-
to clínico das situações de 
doença crónica e patologia 
múltipla; o desenvolvimen-
to do modelo de “enfer-
meiro de família”; a reali-
zação de cuidados no do-
micílio e integração e cola-
boração em rede de outros 
serviços, setores e níveis de 
diferenciação, numa pers-
petiva de “gestor de saúde 
do cidadão”.

HELENA NUNES
— texto —

HELENA NUNES
— texto —

T
RÊS JOVENS DO CON-
CELHO DE PAREDES 
participaram duran-
te uma semana numa 
missão internacional, 

no Chipre, onde foram abordadas 
questões relacionadas com o meio 
ambiente e os novos programas de 
educação ambiental disponíveis 
para a juventude.

O intercâmbio teve início a 28 
de agosto e o regresso a Portugal 
decorreu na passada terça-feira, dia 

►Equipa de jovens provenientes do Chipre, Grécia, Polónia, Eslovénia, Lituânia, 
Roménia, Áustria e Portugal debateram temas como as energias renováveis, al-
terações climáticas, biodiversidade e aquecimento global. 

4 de setembro.
Em nota enviada à redação o 

município explica que os três jo-
vens portugueses, representantes 
do concelho de Paredes, que parti-
ram para o Chipre a 28 de agosto e 
regressaram na passada terça-feira, 
foram supervisionados por um líder 
do grupo e integraram uma equipa 
de jovens provenientes do Chipre, 
Grécia, Polónia, Eslovénia, Lituânia, 
Roménia e Áustria.

Na mesma nota a autarquia 
acrescenta que este intercâmbio 
desenvolve-se no âmbito do proje-
to SEOSOS – Save Our Evironment 

Save Ourselves-, coordenado pela 
Associação Cultural Nostos Pissou-
riou, com sede no Chipre, que visa 
aumentar a consciencialização dos 
jovens em relação ao ambiente, 
através do contacto direto com os 
programas ambientais locais, nacio-
nais e europeus.

No Chipre, os participantes de-
bateram temas como as energias re-
nováveis, alterações climáticas, bio-
diversidade e aquecimento global.

Segundo a autarquia, o inter-
câmbio prevê ainda uma modali-
dade do mesmo grupo à Grécia, em 
agosto de 2019.
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Agrival registou enchentes diárias e
promoveu 10 milhões de euros em negócios
►Certame apostou na música portuguesa com a presença de Rui Veloso, Jorge Palma, Carminho, Miguel Araújo entre muitos outros.
►Preocupações ambientais com a recolha e separação de lixo foram reforçadas nesta edição

Paredes apresentou degustação de
broa de milho, tremoço e vinho verde

PUB

Tal como em anos anteriores, 
a Agrival dedicou um dia do 
certame a cada concelho do 

Vale do Sousa, juntando também a 
estes concelhos a região da Galiza.

O concelho de Paredes esteve 
em destaque no dia 21 de agosto, 
apresentando-se com uma degus-

tação de broa de milho, tremoço e 
vinho verde. Para além da gastro-
nomia e da informação documental 
sobre o concelho, a mostra do mu-
nicípio teve também uma exposi-
ção de material alusivo ao trabalho 
de exploração mineira em Castromil 
e Banjas. 

A 
39.ª edição da Feira 
Agrícola do Vale do 
Sousa (Agrival) pro-
moveu 10 milhões de 
euros em negócios e 

registou enchentes diárias, atin-
gindo todas as expectativas da 
organização. 

O presidente da câmara munici-

pal de Penafiel diz que “o sucesso 
do certame, que continua a cres-
cer de uma forma sustentável, só 
é possível devido às centenas de 
expositores de toda a região e do 
país que continuam a encontrar 
em Penafiel, e na Agrival, uma 
oportunidade para mostrar o seu 
trabalho e a sua arte”.

Para Antonino Sousa “outra 
prova viva do sucesso da Agri-
val é também o público, com 

milhares de pessoas a passarem 
por aquela que é já considerada 
a maior feira agrícola e não só, 
do centro e norte de Portugal”. 

O autarca realçou ainda que, à 
semelhança dos anos anteriores, a 
Agrival apostou na limpeza rápida 
e eficaz, mas também com novas 
medidas, do pelouro do ambien-
te, de promoção para a separação 
dos resíduos de plástico, vidro e 
papel, tendo sido recolhidas cerca 

de 90 toneladas de resíduos. 
Adolfo Amílcar, vereador com 

o pelouro das Feiras e Ativida-
des Económicas da câmara de 
Penafiel, garantiu também que 
os objetivos foram “amplamen-
te alcançados”, sublinhando a 
satisfação dos expositores e dos 
milhares de visitantes. “Uma vez 
mais a Agrival, graças a uma 
gestão rigorosa, voltou a ser 
autossuficiente, sendo mesmo 
dos poucos certames em Portu-
gal que se pode orgulhar deste 
equilíbrio.”

A Agrival acolheu, num espa-
ço superior a 25.000 m2, exposi-
tores ligados à agricultura, gado, 
mas também inúmeras áreas de 
negócio como maquinaria, agro-

-indústria, sector automóvel, imo-
biliária, gastronomia, novas tec-
nologias, artesanato ou serviços, 
entre outros. 

Além da vertente expositiva o 
evento ofereceu diversos espaços 
de gastronomia, provas de degus-
tação, concursos de produtos tra-
dicionais, como é o caso da cebo-
la, melão casca de carvalho, broa 
de milho, entre outros.

Já na componente cultural e 
musical destacou-se este ano uma 
forte aposta em destacados gru-
pos e músicos portugueses. Ana 
Bacalhau, Matias Damásio, Carmi-
nho, Jimmy P & Piruka, Átoa, Miguel 
Araújo, Jorge Palma e Rui Veloso fo-
ram alguns dos artistas que pisaram 
o palco principal do certame.



8
Quinta-feira

6 de setembro 2018

SOCIEDADE

PUBPUB

Inês Henriques e Jaime Pacheco apadrinham
caminhada solidária pelas crianças com cancro

►Evento solidário decorre este domingo, às 9 horas, no parque da cidade de Paredes.
►As receitas angariadas revertem para a Unidade Pediátrica de Oncologia do Hospital de São João.

A 
CAMPEÃ EUROPEIA nos 50 quiló-
metros marcha, Inês Henriques, e o 
treinador de futebol Jaime Pacheco 
vão ser os padrinhos da caminhada 
solidária que se realiza no próximo 

domingo, dia 9 setembro, em Paredes.
O evento de cariz solidário reverte a favor 

daas crianças com cancro da Unidade Pediá-
trica de Oncologia do Hospital de São João, 
no Porto.

Inês Henriques vai estar no parque da ci-
dade de Paredes para participar na caminha-
da solidária ao lado do padrinho, o paredense 
Jaime Pacheco. Recorde-se que a atleta do CN 
Rio Maior foi a grande vencedora dos 50 qui-
lómetros marcha, no Campeonato da Europa, 
realizado no passado mês de julho, em Berlim.

O padrinho, Jaime Pacheco, é uma figura 

HELENA NUNES
— texto —

bem conhecida no futebol, português, tendo 
conquistado vários títulos, incluindo o Cam-
peonato Europeu pelo FC Porto.

A caminhada solidária está agendada 
para as 9 horas, terá um custo de 5 euros e 
uma extensão de 5 quilómetros. O evento 
insere-se no projeto “Viver Melhor” pro-
movido pelo município de Paredes, com 
o objetivo de apoiar doentes oncológicos, 
que avançou em parceria com o Hospital de 
São João, no Porto, com a iniciativa “cami-
nhar pelas crianças com cancro”.

O grupo “Viver Melhor” já tem vindo a 
desenvolver iniciativas para apoiar doentes 
oncológicos e também se associa a esta ini-
ciativa para ajudar os mais jovens que lutam 
contra a mesma doença.

A par da caminhada irá realizar-se uma cor-
rida, (custo de 8 euros) cujas receitas também 
revertem para as crianças da Unidade Pediátri-
ca de Oncologia do Hospital de São João.
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Maior festival de churrasco brasileiro
vai estar em Paredes

►O evento realiza-se no parque da cidade, nos dias 15 e 16
     de setembro.
►A entrada é livre e a comida varia entre os 3,50€ e os 5€.

A 
GASTRONOMIA BRASILEIRA 
vai estar em destaque no maior 
festival de churrasco brasileiro 
realizado em Portugal, nos dias 
15 e 16 de setembro, no par-

que da cidade de Paredes. Além das carnes 
assadas à moda brasileira, o BBQ Brazilian 
Barbecue Festival vai estar também repre-
sentado por outros produtos brasileiros, 
como o famoso pão de queijo, a tapioca, a 
coxinha de frango, o queijo coalho, o gela-
do picolé, acaí, caldo de cana, a caipirinha, 
sumos e doces regionais.

O objetivo é “dar a conhecer ao públi-
co, uma cultura brasileira desconhecida 
por grande parte do povo português e 
europeu, que vai além dos estereótipos 
de samba, carnaval e futebol”, refere o 
organizador Alan Barros, do restaurante 
Fornalha, de Matosinhos.

O chef Samuel Barros, sócio de Alan, 
PUB
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que vai estar a assar as carnes da forma 
tradicional do seu país, garante que a prin-
cipal razão para organizarem este even-
to “é mostrar como é feito este tipo de 
churrasco, para que as pessoas possam 
experimentar toda a riqueza de sabores 
de uma carne após 12 horas de fogo len-
to”. Na iniciativa estará também presente o 
chef Fábio de Pádua, responsável do proje-
to Assadores, que também leva este tipo de 
eventos a todos os cantos do Brasil. 

O público vai poder assistir à confeção das 
carnes e também degustá-las, por um preço 
que varia entre os 3.50€ e os 5€. Haverá ainda 
insufl áveis para os mais novos, artistas de rua e 
ainda uma exposição de carros antigos e mo-
tas. A entrada é livre. No dia 15 o evento co-
meça às 18horas e no dia seguinte às 11 horas. 

A organização do Festival de Churrasco 
Brasileiro em Paredes é do restaurante For-
nalha, Steakhouse e Pizzaria, no Cabo do 
Mundo, em Matosinhos. O evento contri-
buirá para “dar vida a Paredes”  e conta com 
o apoio da câmara municipal.

HELENA NUNES
— texto —

Parque das Serras do Porto arranca com 
obras de requalifi cação da futura sede

►Um edifício centenário, no centro de Valongo, vai ser requalifi cado e passará a acolher a sede da Associação Parque das Serra do Porto.

A 
ASSOCIAÇÃO do “Parque das 
Serras do Porto” vai passar a ter 
uma sede, localizada no município 
de Valongo. O contrato de consig-
nação da obra de requalifi cação do 

edifício que albergará a futura sede foi assinado 
na passada quinta-feira, dia 30 de agosto, pelo 
presidente da câmara de Valongo, José Manuel 
Ribeiro e os autarcas de Gondomar, Marco Mar-
tins, e de Paredes, Alexandre Almeida.

“Trata-se de um edifício icónico localiza-
do no centro da cidade de Valongo, construí-
do há mais de um século, que será requalifi -
cado e adaptado para as novas funções”, refe-
re a autarquia de Paredes em comunicado.

A obra irá implicar um investimento supe-
rior a meio milhão de euros e tem um prazo 
de conclusão de 240 dias.

“Para além das indispensáveis zonas 
de trabalho, a recuperação do edifício pre-
vê a construção de áreas de exposição, um 

pequeno auditório e uma biblioteca”, lê-se 
ainda no documento.

O Parque das Serras do Porto é conside-
rado “um projeto inovador e ambicioso”, 
desenhado desde 2014 pelos municípios de 
Valongo, Paredes e Gondomar que partilham 
um território com cerca de 6 mil hectares, que 
inclui as Serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, 
Flores, Santa Iria e Banjas.

A área já foi classifi cada como Paisagem 
Protegida Regional e permite aos seus visitan-
tes desfrutar de uma imensa beleza cultural e 
paisagística de serras, vales e rios. Neste ter-
ritório, que já foi mar, podem descobrir-se as 
trilobites (animais marinhos muito mais anti-
gos que os dinossauros), minas de ouro sub-
terrâneas com 2 mil anos (o maior complexo 
do género do Império Romano), aldeias pito-
rescas, plantas e animais raros, entre outros.

“Trata-se da primeira infraestrutura 
verde metropolitana que está a ser cons-
truída em Portugal, num território ímpar 
com imenso potencial recreativo, turístico, 
produtivo, mineiro e desportivo, gerador 

de mais-valias económicas para a popu-
lação”, salienta a autarquia, considerando o 
Parque das Serras do Porto um “importante 

ativo da região”, que já recebeu o Alto Pa-
trocínio do Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa.
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S
egundo a Sociedade Portuguesa de Gastrentero-
logia, o Refl uxo Gastro Esofágico (RGE) defi ne-se 
como a passagem de conteúdo gástrico para o 
esófago, na ausência de vómito. É um fenóme-
no fi siológico normal, quando assintomático, de 

pequena duração e de ocorrência intermitente, particular-
mente após as refeições. Quando este se torna patológico, e 
capaz de produzir sinais, sintomas e lesões no esófago, pas-
sa a falar-se de Doença de Refl uxo Gastro Esofágico ou 
Doença de Refl uxo Extra Esofágico, na qual os sintomas 
não se referem ao esófago mas sim a órgãos como a orofa-
ringe e trato respiratório inferior. O refl uxo gastro esofágico 
é bastante comum, sendo que cerca de 20% da população 
do mundo ocidental apresenta sintomas de refl uxo.

O refl uxo é caracterizado por sintomas como pirose/
azia e/ou regurgitação ácida. Em casos mais graves, podem 
verifi car-se também hemorragias digestivas, anemias, per-
da de peso, disfagia, entre outros problemas, que irão sem 
dúvida interferir na qualidade de vida dos doentes.

Mas afi nal quais as causas do refl uxo?
O refl uxo gastro esofágico resulta de um desequilíbrio 

entre os fatores de defesa e os fatores de agressão da mu-
cosa esofágica. Os fatores agressores dessa mucosa podem 
ser alguns alimentos, o tabaco, o álcool e alguns medi-
camentos. Indivíduos com hérnia do hiato têm, também, 
maior probabilidade de sofrer de refl uxo. Outra das causas 
mais comuns do refl uxo é o aumento da pressão intra-
-abdominal, por uso de roupa apertada, gravidez, tosse, 
obesidade e obstipação.

Existe tratamento?
Na maioria dos casos trata-se de uma condição benig-

na, de fácil controlo através de alterações no estilo de 
vida e/ou com terapia médica associada. Em caso mais 
graves, como por exemplo, doentes com esofagite, poderá 
ser necessária uma vigilância mais regular e um tratamento 
médico ou cirúrgico apropriado.  É importante referir que, 
se não devidamente tratado, o refl uxo gastro esofágico 
pode provocar uma esofagite erosiva que pode, em alguns 
casos, evoluir para cancro do esófago.

Tal com já referido, a alteração do estilo de vida 
pode ser uma das formas de tratamento do refl uxo. Mas 
como?
● Evitar comer alimentos com muita gordura (fritos, carnes 
vermelhas, enchidos, fast food, etc.), chocolate, alimentos à 
base de citrinos (laranja, tangerina, etc.) e tomate, comidas 
picantes, bebidas gaseifi cadas, com cafeína e álcool;
● Fazer várias refeições ao longo do dia e em pequenos 
volumes;
● Evitar beber líquidos durante as refeições;
● Evitar deitar logo após as refeições;
● Deixar de fumar;
● Perder algum peso, em casos de excesso de peso/obesidade;
● Evitar o uso de roupa apertada;
● Evitar fazer exercício logo após as refeições.

Se tem dúvidas ou sente difi culdade em ajustar a sua 
alimentação de acordo com estas indicações, procure um 
profi ssional de saúde, procure um Nutricionista.

MARGARIDA GONÇALVES,
Nutricionista Clínicas Nuno Mendes/ROPE
Reabilitação e Otimização de Performance

Refl uxo:

o poder
da alimentação D

uas pessoas fi caram feridas 
após o motociclo em que 
seguiam se ter despistado 
na Avenida Monte de Azevi-

do, em Rebordosa, no passado dia 30 
de agosto. O acidente aconteceu por 
volta das 23 horas e mobilizou para o 
local vários operacionais dos bombei-
ros voluntários de Rebordosa e quatro 
veículos.

O motociclo terá fi cado sem tra-
vões quando descia a avenida, que faz 
a ligação à cidade de Rebordosa, e aca-
bou por embater nos rails de proteção. 
Os dois ocupantes foram depois proje-
tados e o condutor acabou mesmo por 
cair de uma altura de aproximadamen-
te 5 a 6 metros, num terreno privado. 

Ambas as vítimas foram depois 
transportadas para o hospital Padre 
Américo, em Penafi el. A GNR de Lorde-
lo tomou conta da ocorrência.

Vítimas projetadas
após despiste de um motociclo

►Depois de ser projetado, o condutor acabou por cair de uma altura de aproximadamente
     5 ou 6 metros, num terreno privado.

Acidente em Astromil deixou 
duas vítimas encarceradas

►O choque entre duas viaturas ligeiras aconteceu na Estrada Nacional 15, em Astromil,
     Paredes.

U
m comerciante de 
Paredes foi detido 
pela Polícia de Segu-
rança Pública (PSP), 

no passado dia 2 de setem-

U
m acidente en-
tre dois carros 
de passageiros 
provocou dois 

feridos, no passado dia 30 
de agosto, na Estrada na-
cional 15, em Astromil, Pa-
redes. Os feridos tiveram 
de ser desencarcerados 
das viaturas, sendo de-
pois transportados para 
o hospital Padre Américo, 
em Penafi el.

No local estiveram 
vários operacionais dos 
bombeiros voluntários 
de Rebordosa, apoiados 
por quatro viaturas e ele-
mentos da GNR.

Comerciante detido por tráfi co de droga
bro, na posse de droga que 
seria vendida num bairro do 
Porto.

Segundo a PSP, o homem, 
de 30 anos, residente em 

Paredes, foi intercetado no 
Bairro de Ramalde do Meio, 
Porto, na posse de heroína e 
cocaína sufi cientes para cer-
ca de 16 e quatro doses indi-

viduais, respetivamente.
A droga foi-lhe apreen-

dida e o suspeito detido e 
presente às autoridades ju-
diciais.

Foto: PAULO PINHEIRO

Foto: PAULO PINHEIRO
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A 
escolha da escola de con-
dução nem sempre é feita 
com o mesmo cuidado que 
a escolha da universidade 
ou da formação profi ssio-

nal. No entanto, da condução depende 
a segurança, a integridade e a própria 
vida de condutores e peões. 

É por isso que a nova escola de 
condução Royal, em Paredes, está fo-
cada na qualidade do ensino, na segu-
rança dos alunos e na preocupação em 
preparar candidatos para uma condu-
ção correta, segura e consciente.

“Queremos que se sintam bem 
e gostem de vir às aulas. O objeti-
vo é fazer com que sejam aprova-
dos, mas a nossa missão é, acima de 
tudo, formar pessoas e condutores 
conscientes, incutindo-lhes a impor-
tância de uma condução defensiva 
e do respeito pelos outros”, explica a 
proprietária.

Verónica Eusébio é diretora e ins-
trutora da escola e acredita que este 
método de ensino foi determinante 
para o aumento da taxa de aprovação 
dos seus alunos. “O objetivo é ensi-
nar a conduzir e não apenas a “tirar 
a carta””. Além disso, o ambiente fa-
miliar e descontraído deixa os alunos 
mais satisfeitos e motivados para atin-
gir os objetivos.

A escola assegura o transporte dos 
alunos para as aulas em todos os horá-
rios (manhã, tarde e noite).

As novas instalações, próximas à 
Quinta D’Além, em Bitarães, Paredes, 
foram inauguradas a 29 de julho e dis-
põem de todo o conforto e material 
necessário para a formação dos alunos.

O espaço é acolhedor, prático e 
funcional, e é composto por duas salas 
de formação, uma para aulas teóricas e 
outra com uma área multimédia e um 
sistema de testes muito semelhante 
aos exames.

Além da carta de condução para 
ligeiros os alunos podem obter forma-
ção para as categorias de motociclos e 
pesados, através de agentes parceiros. 
A Royal ministra ainda várias outras 
formações profi ssionais para a ob-
tenção do Certifi cado de Aptidão de 
Motorista (CAM), Transporte de Mer-
cadorias Perigosas (ADR) e Transporte 
Coletivo de Crianças (TCC).

É também possível efetuar tudo 
o que é serviços relacionados com a 
carta de condução, como pedir uma 
2.ª via, alterar a morada ou revalidar o 
documento, alteração do livrete auto-
móvel, mudança de nome, etc.

Urb. Quinta de Carregoso, n.º 323, RC Dto.
4580-294 Bitarães, Paredes

255106727 | 914848292
escolaconducaoroyal@gmail.com

Nova ESCOLA DE CONDUÇÃO
ROYAL em Paredes
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DESPORTO

O 
UNIÃO SPORT CLU-
BE DE PAREDES vive, 
por estes dias, grandes 
emoções e desafi os 
quer no futebol, com 

a subida ao Campeonato de Portu-
gal, quer no hóquei em patins, com 
o arranque da época que marca o 
regresso do emblema a uma moda-
lidade muito acarinhada pela popu-
lação de Paredes.

Desde que o regresso foi 
anunciado, no 93.º aniversário 
do clube, em dezembro do ano 
passado, os responsáveis da sec-

União regressa ao hóquei e já sonha com a subida de divisão
►A equipa sénior de hóquei em patins realizou o primeiro treino na passada segunda-feira e já prepara o arranque do campeonato.
►O responsável pela secção Carlos Seabra e o treinador Diogo Pereira deixam elogios ao plantel e mostram-se confi antes na capacidade de lutar pela subida de divisão.
►A 1.ª jornada do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão está marcada para 29 de setembro, com o Paredes vs Desportivo da Ordem.

ção têm recebido inúmeras men-
sagens de carinho e entusiasmo. 
“As pessoas têm saudades de 
ver hóquei a sério em Paredes e 
de ver a equipa a disputar luga-
res de subida. E é esse o nosso 
objetivo”. “Temos bons elemen-
tos na estrutura técnica e ao ní-
vel de jogadores, tanto na for-
mação como nos seniores, para 
fazer um bom trabalho”, subli-
nha Carlos Seabra, responsável 
pelo departamento. O também vi-
ce-presidente do USC Paredes ga-
rante que os objetivos esta época 
passam por “fazer renascer o 
hóquei em patins na cidade de 
Paredes e dar aos mais jovens 

Nené Magalhães regressa ao União de Paredes como capitão

PUB PUB

a possibilidade de praticar esta 
modalidade”.

O plantel da equipa sénior já 
está fechado e Carlos Seabra não 
tem dúvidas da qualidade deste 
grupo, que vai disputar o Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão. 
“Estamos muito confi antes. É um 
grupo com qualidade, juventude 
e alguma veterania, e vai certa-
mente causar algum impacto”. 
Num campeonato que se adivinha 
muito difícil e competitivo, o diri-
gente não tem receio de assumir 
desde já que o objetivo do Paredes 
é lutar pela subida de divisão. “Este 
campeonato é muito competiti-
vo, com equipas bastante difíceis, 

mas não temos que ter medo de 
assumir que vamos lutar por esse 
objetivo”. 

A primeira jornada do Campeo-
nato Nacional da 3.ª Divisão está 
agendada para o próximo dia 29 de 
setembro, com o Paredes a deslo-
car-se ao Desportivo da Ordem. 

O jogo de apresentação será 
frente ao campeão nacional, o 
Sporting CP, no próximo dia 17 de 
setembro. O Paredes aguarda uma 
decisão da câmara municipal, para 
saber se o jogo pode ser realizado 
no Pavilhão Rota dos Móveis, em 
Lordelo. 

Equipa técnica, fi sioterapeutas e dirigentes

Primeiro treino dos atletas
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União regressa ao hóquei e já sonha com a subida de divisão
►A equipa sénior de hóquei em patins realizou o primeiro treino na passada segunda-feira e já prepara o arranque do campeonato.
►O responsável pela secção Carlos Seabra e o treinador Diogo Pereira deixam elogios ao plantel e mostram-se confiantes na capacidade de lutar pela subida de divisão.
►A 1.ª jornada do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão está marcada para 29 de setembro, com o Paredes vs Desportivo da Ordem.

Formação é a base do projeto 
Atualmente o departamento de hóquei em patins do União Sport 

Clube de Paredes tem quatro equipas nos escalões de formação: duas 
de sub-13, uma de sub-15 e outra de escolinhas. Ao todo são cerca de 50 
atletas que praticam a modalidade no clube e o objetivo é aumentar o 
número já nas próximas épocas.

Carlos Seabra acredita que dentro de três anos será possível ter to-
dos os escalões de formação no clube, facto que considera ser funda-
mental para impulsionar ainda mais a equipa sénior. 

Plantel época 2018/2019

Nené Magalhães (ex-AD Penafiel); Gonçalo Ouro (Académico do 
Porto), João Vaz e Filipe Vaz (FC Porto B), Alex (AD Penafiel), Gil Cardoso 
(Escola Livre), Domingos (Gulpilhares) Tiago Garcia (ex-Leça), João Sousa 
(ex-Fanzeres), Zé Paulo (Desp. Ordem) e David (ex-Leça).

A experiência do treinador 

A
lém da confiança nos joga-
dores, Carlos Seabra acre-
dita que a experiência do 
atual treinador será uma 

mais-valia para o grupo vencer os 
desafios ao longo da época. Diogo 
Pereira iniciou o seu percurso como 
jogador na Casa do Povo da Sobrei-
ra e já conta com uma carreira bas-
tante interessante como treinador, 
tendo passado pelo CP Sobreira, 
AD Valongo, Riba d’Ave e Juventude 
Pacense. 

Em 2012 subiu o CP Sobreira 
à 2.ª Divisão. Em 2014/2015, con-
quistou, no AD Valongo, o título 
de Campeão Nacional Sub-20 e, 
posteriormente, levou a equipa do 

Riba D’Ave à 1.ª Divisão. Após uma 
interrupção na carreia, Diogo Perei-
ra decidiu voltar a treinar, aceitando 
o convite do USC Paredes. Sobre 
este desafio, o sobreirense diz que 
será “extremamente difícil, mas 
ao mesmo tempo altamente mo-
tivador”. “Retomar do zero a mo-
dalidade em Paredes e criar uma 
equipa completamente nova exi-
ge uma responsabilidade muito 
grande, sobretudo numa cidade 
onde a modalidade é muito ama-
da”.

Diogo Pereira reconhece as 
dificuldades neste arranque de 
época para retomar processos, ro-
tinas de jogo e constituir um gru-

po de trabalho forte, mas garante 
que o Paredes terá todas as armas 
necessárias para bater os adversá-
rios. “Tentamos ajustar os joga-
dores com uma média de idades 
baixa, com vontade de ajudar 
o clube e motivação para con-
seguir a melhor classificação 
possível. Naturalmente que a 
subida de divisão seria um pas-
so enorme para estes jogadores 
conseguirem alcançar outros 
voos na modalidade, chegar à 
2.ª Divisão e depois à Elite do 
hóquei nacional. E é com essa 
margem de progressão que 
queremos trabalhar”.

O clube ambiciona voltar a jo-
gar no pavilhão gimnodesportivo 
de Paredes, mas terá de esperar 
pela ajuda da câmara municipal, 
que além daquele espaço pre-
tende também recuperar o “velhi-
nho” campo das Laranjeiras. “Era 
muito bom conseguirmos jogar 
no pavilhão e criar um outro 
entusiasmo nos adeptos e nos 
próprios jogadores, mas isto é 
progressivo. Acima de tudo, é 
preciso sermos mais competi-
tivos de imediato na pista para 
estarmos ao nível deste cam-
peonato”, sublinha o treinador.

Até que este processo das La-
ranjeiras fique resolvido os treinos 
e os jogos das cinco equipas de hó-
quei em patins do USC Paredes são 
realizados no pavilhão da EB 2/3 de 
Paredes, embora os responsáveis 
do clube reconheçam que o espaço 
não tem as condições ideais, nem 
para os atletas nem para o público. 
“A equipa sénior vai ter de treinar 
às 22h30 quatro vezes por sema-
na. Depois de um dia de trabalho 
vir para os treinos às 22h30 e sair 
daqui por volta da meia-noite 
é bastante complicado” explica 
Carlos Seabra, garantindo que a 
situação exige dos jogadores um 
esforço acrescido, sobretudo aos 
que residem fora do concelho. “Só 

a vontade de jogar hóquei e de 
ter sucesso na modalidade é que 
ajuda os atletas a superar estas 
adversidades”, admite o mister 
Diogo Pereira.

Além da questão dos horários 
dos treinos há também o problema 
da bancada, que Carlos Seabra diz 
ter uma capacidade muito limita-

da para o público poder assistir aos 
jogos. “A bancada tem apenas es-
paço para 20 ou 30 pessoas sen-
tadas. O resto tem de ficar em pé. 
É difícil recuperar a envolvência 
pelo hóquei nestas circunstân-
cias, mas esperamos que na pró-
xima época a câmara nos possa 
dar outras condições”.

Diogo Pereira vai orientar a equipa sérior
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O 
UNIÃO DE PAREDES mantem-
-se nos lugares da frente do 
Campeonato de Portugal – Série 
B -, após o empate em casa com 
o FC Pedras Rubras, no jogo dis-

►A equipa de Eurico Couto empatou a duas bolas com o FC Pedras Rubras e passou para o 3.º lugar do Campeonato de Portugal.
►Na Divisão de Elite, o Rebordosa e o Nun’Álvares venceram os respetivos jogos, o Gandra empatou em casa e o Lordelo foi perder a
     Santo Tirso.

Paredes mantem-se nos lugares da frente

putado no passado domingo.
 A equipa liderada por Eurico Couto este-

ve em vantagem no marcador até ao interva-
lo, com golo apontado por Joel Barbosa. O FC 
Pedras Rubras conseguiu chegar ao empate 
aos 55 minutos, por intermédio de Pepe, mas 
a resposta chegou oito minutos depois, com 
Vítor Hugo a colocar de novo a equipa da casa 

em vantagem.
O Pedras Rubras acabou por fazer o 2-2 já 

encima do minuto 90, por Tiago Cintra, con-
quistando assim um ponto importante nas 
suas contas do campeonato.

Quanto ao Paredes, que somou o segun-
do empate em quatro jogos, mantém-se nos 
lugares dianteiros da prova, ocupando agora 

o 3.º lugar, com oito pontos.
Na liderança da série B mantém-se o Gon-

domar, com os mesmos 10 pontos que o AD 
Sanjoanense, segundo classificado.

Na próxima jornada a formação pareden-
se viaja até à ilha da Madeira, para defrontar o 
União da Madeira.

A 2.ª jornada da Divisão de Elite da Asso-
ciação de Futebol do Porto podia ter corrido 
melhor às equipas do concelho de Paredes 
que procuram fazer um início de época posi-
tivo e afirmar-se perante os adversários.

Das quatro equipas do concelho que ali-
nham nesta Série B apenas o Aliados continua 
sem somar pontos no campeonato. A equipa 
de Lordelo perdeu por 1-0 no estádio Abel 
Alves Figueiredo, em Santo Tirso, apesar de o 
Tirsense ter jogado os últimos 10 minutos da 

FUTEBOL
Resultados da última  jornada

e próxima jornal

Camponato de Portugal
Série B – 4.ª jornada

Paredes ......................................................2
FC Pedras Rubras ....................................2

Próxima jornada: 16 setembro
União Madeira - Paredes (16 horas)

Divisão de Elite – AF Porto
2.ª jornada

SC Nun’Álvares 1
Barrosas 0 

Tirsense 1
Aliados de Lordelo 0

Vila Caiz 0
Rebordosa 1

Aliança de Gandra 1
Sousense 1

Próxima jornada: 9 setembro
Baião - SC Nun’Álvares 

Aliados de Lordelo - Gondomar B
Rebordosa - S. Pedro Cova

Aliança de Gandra - FC Vilarinho

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

Sobrosa -  Lagares
Lamoso - C Baltar

Parada - Aliados Lordelo B

2.ª Divisão – AF Porto
série 1  - 1.ª jornada – 23 setembro

Ferreira vs Vandoma
Sobreirense - Sporting S. Vítor

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 1.ª jornada – 22 setembro
Mogadouro - Paredes

Divisão Elite: Aliados continua sem somar pontos
partida com menos um jogador, após a expul-
são de Obama, por acumulação de amarelos.

A derrota em Santo Tirso marcou também 
uma estreia menos positiva para o novo trei-
nador do Aliados, Nuno Braga, que veio subs-
tituir Pedro Franco no comando técnico da 
equipa, a poucos dias do arranque da prova.

Recorde-se que o Aliados fez apenas um 
jogo no campeonato, já que a partida com o 
Freamunde, relativa à 1.ª jornada, foi adiada.

Quanto aos restantes clubes do concelho 

Nun’Álvares é oitavo classificado, com 3 pon-
tos. Em 13.º está o Gandra, com 1 ponto e em 
15.º o Aliados de Lordelo, que ainda não so-
mou pontos na prova.

as contas já foram mais positivas, sobretudo 
para o Rebordosa e o SC Nun’Álvares, que 
venceram os respetivos jogos desta jornada.

O RAC derrotou o Vila Caiz, por 1-0, e so-
mou a segunda vitória na prova. Já o Nun’Álva-
res venceu em casa o Barrosas, por 1-0, e con-
quistou a primeira vitória no campeonato.

O Aliança de Gandra empatou em casa, a 
uma bola, com o Sousense.

Na liderança do campeonato estão Vila 
Meã, Lousada e Rebordosa, com 6 pontos. O 

CF Vandoma reforça-se
com duas jovens promessas

►O clube paredense contratou dois jovens da formação do Aliança de Gandra para reforçar a equipa
     sénior. 

A estreia do Van-
doma no campeonato 
da 2.ª Divisão Distrital 
– Série 1 – da AF Porto 
acontece a 23 de se-
tembro, com a deslo-
cação ao GDC Ferreira.

O clube paredense 
regressou às competi-
ções oficiais na tempo-
rada passada depois 
de um interregno de 
vários anos, terminan-
do o campeonato na 
15.ª posição da tabela.

Esta época o clu-
be será orientado por 
Rui Moreira.

A 
equipa do Clube Futebol de Van-
doma, que disputa a 2.ª Divisão 
Distrital da Associação de Futebol 
do Porto, garantiu recentemente 
dois novos reforços para a equipa 

sénior. 
Trata-se do médio Pedro Coelho e o avan-

çado Alex, duas jovens promessas dos esca-
lões de formação do Aliança de Gandra.

O clube já começou a preparar a próxima 
época e vai tentar lutar por lugares mais am-
biciosos na tabela classificativa. 



15
Quinta-feira

6 de setembro 2018

DESPORTO

HELENA NUNES
— texto —

PUB

Piloto de Paredes no pódio
do Constálica Rallye Vouzela

►Alfredo Barros e Paulo Alves (Ford Fiesta R5) conquistaram o 2.º lugar na sétima prova do Campeonato Centro de Ralis.
►A vitória coube ao piloto amarantino Vítor Pascal.

A
o volante do Ford Fiesta R5, o pa-
redense Alfredo Barros conquis-
tou o segundo lugar no Constáli-
ca Rallye Vouzela, a sétima prova 
pontuável do Campeonato Cen-

tro de Ralis, que se realizou nos dias 1 e 2 de 
setembro.

Apesar de ter andado na liderança da 
prova durante a manhã, Alfredo Barros aca-
bou por ser ultrapassado a três especiais do 
fim por Vítor Pascal, que festejou o segun-
do triunfo consecutivo na prova do Gon-
domar Automóvel Sport, promovida pela 
Promolafões.

Pascal chegou ao topo da prova com 
o tempo 48minutos 54,1segundos. Já Al-
fredo Barros e Paulo Alves (Ford Fiesta R5) 

terminaram a 26,2 segundos de diferença 
do piloto amarantino, surpreendendo pela 
positiva todos os envolvidos na etapa.

Na sua página oficial do facebook o piloto 
de Paredes reconheceu “o amargo de boca” 
pela perda da liderança, mas considerou que 
o 2.º lugar final acabou por ser “um excelente 
resultado”.

“Um rali fantástico onde chegamos a 
liderar mas na ronda da tarde com uma 
opção menos feliz (pneus) não consegui-
mos defender a liderança. Fica o amargo 
de boca e a sensação que a história podia 
ser outra. Contudo nada apaga o excelen-
te desempenho ao longo de toda a prova. 
Obrigado a todos aqueles que puxaram 
por nós”, sublinhou o piloto.

No 3.º lugar do pódio ficou o piloto de 
Sintra, Carlos Fernandes, com o Mitsubishi 
Lancer Evo VI.

Casa do Povo da Sobreira garante
equipas de andebol e hóquei em patins

►No andebol, o clube terá equipas de juvenis e seniores femininos, orientadas pelo técnico Pedro Rodrigues.
►No hóquei em patins serão três as equipas, escolares, sub-13 e seniores.

A 
Comissão Administrativa da 
Casa do Povo da Sobreira 
confirmou que na próxima 
época o clube vai ter equi-
pas a disputar as modalida-

des de andebol e hóquei em patins. 
No andebol, o clube terá equipas de 

juvenis e seniores femininos, orienta-
das pelo técnico Pedro Rodrigues. Para 
a equipa sénior já foram confirmadas 
três jogadoras, Marta Oliveira, Joana 
Leão e Daniela Rocha, que iniciaram o 
seu percurso no desporto escolar e já se 
sagraram campeãs regionais.

Nas juvenis, a Casa do Povo da So-
breira reforçou a equipa com três atle-
tas formadas no desporto escolar, Letí-
cia, Bia e Mariana, que vão alinhar pela 

primeira vez numa prova federada.
No hóquei em patins a Casa do 

Povo da Sobreira irá disputar o Cam-
peonato Nacional da 3.ª Divisão e 
Taça de Portugal. “A aposta será 
centrada na formação e a equipa 
servirá como uma referência para 
os jovens atletas do clube”, refere 
a Comissão Administrativa.

O clube já garantiu as contra-
tações de Bruno Teixeira, Luís Gon-
zaga ou Zaga (ex-FC Penafiel), do 
guarda-redes Hugo Sousa, que re-
gressa ao clube de formação e Nuno 
Santos, ex-Oliveirense.

Além da equipa sénior a Casa do 
Povo da Sobreira terá duas equipas 
nos escalões de formação, escolares 
e sub-13, que serão orientadas por 
Hugo Moreira e Marlene Ferreira 
(treinadora adjunta).

Escolinhas
de patinagem artística 

As escolinhas de patinagem artística da 
Casa do Povo da Sobreira serão gratuitas e 
desenvolvidas nos Centros Escolares da So-
breira e Recarei para crianças do pré-escolar 
e ensino básico. Funcionarão aos sábados 
de manhã, entre as 11h e as 12h30.

Para além da captação de novos atletas 
através das aulas de patinagem artística nos 
centros escolares, o objetivo da Comissão 
Administrativa da Casa do Povo da Sobreira 
é ter escalões de benjamins, escolares, sub-
13, sub-15 e sub-17 já na época 2019/2020.

A festa de apresentação das equipas de 
hóquei em patins realiza-se no próximo do-
mingo, dia 9 de setembro, pelas 15 horas, no 
Pavilhão Ernesto Silva, na Sobreira.

HELENA NUNES
— texto —

Paulo Pinto (ex-Académico do Porto) é um dos reforços
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O 
AEV há muito que construiu um documento 
estratégico relativo ao aprofundamento da di-
mensão europeia na educação, fazendo dele 
uma aposta que objetiva o incremento do seu 
projeto educativo. Assim, ao longo dos últimos 

oito anos o AEV tem estado envolvido no desenvolvimento 
de variados projetos europeus, uns dirigidos exclusivamente 
para a formação contínua do seu corpo docente e não do-
cente, outros para o envolvimento de professores e alunos 
em parcerias estratégicas com escolas europeias e outros 
ainda para a formação em contexto de trabalho de alunos 
dos cursos profissionais. Todos os projetos Erasmus + são 
o resultado de candidaturas a nível europeu, que após um 
complexo processo de avaliação, são aprovadas. Desta for-
ma, a cada ano que passa, alunos, assistentes operacionais 
e técnicos e ainda professores têm participado em encon-
tros com a duração de uma semana em diferentes países 
europeus onde cumprem um programa cultural e temático 
da responsabilidade das instituições acolhimento. Já alguns 
alunos do ensino profissional tiveram a oportunidade de 
realizar estágios profissionais com a duração de um mês em 
Inglaterra (Londres) e em Espanha (Valência).

Ao longo do último ano letivo foi extremamente rica e 
diversificada a participação do AEV no âmbito deste tipo de 
projetos, tendo sido escola de acolhimento por quatro vezes, 
facto que implica sempre uma logística de alguma complexi-
dade, uma vez que os alunos estrangeiros ficam albergados 
em diversas famílias dos nossos alunos e os professores, por 
seu turno, ficam pelo Porto. Esta situação obriga a um gran-
de esforço e a uma coordenação para que uma semana re-
cheada de trabalho e visitas culturais funcione na perfeição e 
para que todos os intervenientes retirem dividendos de uma 
experiência única que envolve a partilha de conhecimento e 
de cultura entre alunos e professores de vários países.

Com vista a adquirir maior capacitação pedagógica e 
mais apetência para a inovação o projeto Um passo à fren-
te tem permitido que docentes e não docentes se tenham 
inscrito em ações de formação em diferentes países e em di-
ferentes temáticas, nomeadamente, no desenvolvimento da 
língua inglesa em diferentes contextos, na implementação 
de projetos CLIL, na educação inclusiva e na gestão e orga-
nização escolar.

O projeto Scaling Up Inclusion na área das STEaM e Robó-
tica permitiu a implantação de um clube pedagógico sobre 
a temática onde alunos e professores desenvolveram conhe-

.....................................................................
Escola Básica de Sobreira

PORTUGAL NO FOGO
● Bruno Barbosa, 8.º C

Há muita coisa mal
Não se estranha, isto é Portugal.

Todos os anos arde um pouco mais
Matas, casas, pessoas, animais…

A prevenção não há
Guardas florestais? Não, deixa lá!...

Poucos foram os meios ao dispor
Um país onde a incompetência é emissor.
Então para comunicar
Temos o SIRESP pronto a falhar.

E a justiça não se faz valer
A quem vê o país a arder.

A impotência que não abranda.
Houve lição com Pedrogão Grande?

Alguém diga coisas bem sérias, 
Não é dizer que não tivemos férias.

Gente que ficou sem um único bem,
Nós perdemos mais de cem.

Uma coisa eu sei:
Com isto, alguém ganhou bem.

Natureza que estava de pé,
Metade do que ardeu na UE.

Quem vai dar notícia ao D. Dinis,
Que já não há pinhal no país?

O POEMA
● Rodrigo Daniel Pinto da Costa, 8.º B

Um poema não é um poema sem tema
Um poema dá trabalho e muito que pensar
Os poemas são belos e fontes de inspiração
Um poema bem escrito e lido mais parece uma canção

O poema tem quadras, versos,
Letras e palavras e todas têm de ser bem pensadas
Se tudo for bem encaixado
Até pode sair um poema bem engraçado.

Mas, se o poema for copiado,
Os leitores ficarão certamente indignados
O poeta vai ser chamado de charlatão
Mas este poema é original, bem pensado
Mais parece uma canção.

A FLOR
● Flávia de Sousa Ferreira, 8.º B

Sou oferecida na morte
Ou no nascimento de um ser
Sou oferecida para dar sorte
E para quem gosta de me ter

Sou oferecida numa data especial
De aniversário ou casamento
Cresço em estufa ou natural
Com muita chuva e muito vento

Sou também símbolo de paz
E até estou junto ao altar
A minha cor tanto me faz
Fico sempre bem a enfeitar

A Dimensão Europeia e o
Projeto Educativo do Agrupamento

de Escolas de Vilela 
[Albino Pereira / Emídio Baptista]

cimento sobre a construção e funcionamento da robótica, 
tendo participado em diferentes concursos e programas for-
mativos, bem como nas reuniões internacionais adstritas ao 
próprio projeto.

O projeto Influence of Kinesthetic Teaching na área da pe-
dagogia pela ação e pelo movimento favoreceu a partilha 
e o desenvolvimento desta corrente pedagógica na área da 
matemática, das línguas, das ciências sociais e das artes.

O projeto Friends Across the Water que mistura ciência e 
humanismo, tem permitido a partilha e o desenvolvimento 
de práticas de monitorização da água, como um bem pre-
cioso para a humanidade, bem como o desenvolvimento de 
ações de sensibilização para a onda de refugiados que apro-
veitam a água de rios e mares para a procura de um futuro 
melhor.

O projeto Games achieve my Education, na área do jogo 
como estratégia pedagógica para a sala de aula, em que pro-
fessores e alunos fazem o uso de jogos de interesse pedagó-
gico e desenvolvem atividades na escola associadas a esta 
temática, para depois as promover e partilhar com diferen-
tes parceiros europeus.

O projeto Regardons les rivières… tem como objetivo o 
estudo e a preservação dos cursos de água e tem permiti-
do o desenvolvimento de aulas de campo com intervenção 
de várias disciplinas, assentes em ferramentas pedagógicas 
que passam pela observação, identificação e experimenta-
ção, passando, também, pela promoção de ação cívicas de 
limpeza dos cursos de água, bem como pela promoção de 
ações de fruição, nomeadamente a realização de desportos 
de natureza junto dos cursos de água. 

O AEV continua a receber estagiários de vários países eu-
ropeus que escolhem o nosso Agrupamento para experiên-
cias de mobilidade por períodos de duração variável: alunos 
de cursos profissionais (a terminar o ensino secundário), alu-
nos de licenciaturas em cursos educacionais e professores 
em exercício.

Estes projetos envolvem escolas de mais de vinte países 
europeus, facto que só por si, atesta a riqueza da implemen-
tação dos mesmos, quer pelos momentos de partilha asso-
ciados às mobilidades internacionais, o alargar de horizon-
tes para os intervenientes, quer pelo estreitar dos laços eu-
ropeus e construção do projeto comum europeu, desígnio 
magistral do programa Erasmus +.

Existem já cerca de uma dezena de novos projetos apro-
vados com início em setembro de 2018.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.ptO

s ideólogos republi-
canos sempre consi-
deraram a educação 
e o ensino um pilar 
estruturante da for-

mação cívica dos indivíduos e das 
sociedades. A escola seria, para o 
«homem novo» da República, não 
apenas o local onde adquiriria co-
nhecimentos, mas também onde 
aprofundaria e aperfeiçoaria, ao 
nível do espírito, os valores e prin-
cípios considerados essenciais à 
existência (Moura, 2004).

A partir de Outubro de 1910, 
nota-se também em Paredes uma 
intensa actividade municipal e 
administrativa no sentido de do-
tar o concelho de escolas e res-
pectivos professores. Como vimos 
em anterior artigo, logo na pri-
meira sessão da Comissão Muni-
cipal Republicana, os professores 
presentes fizeram questão de en-
viar a sua particular saudação ao 
Governo Provisório, congratulan-
do-se e enaltecendo a implanta-
ção do regime. Logo de seguida, 
o presidente do executivo, Antó-
nio Augusto Gonçalves de Carva-
lho, prometera «muita atenção à 
causa da instrução pública, para 
a qual [dispensaria] toda a verba 
que para esse fim [pudesse] ser 
disponível.» 

Na sessão de 6 de Abril de 
1911, o vice-presidente da Co-
missão Administrativa Municipal, 
Adriano Moreira de Castro, pro-
pôs-se construir um edifício para 
as escolas dos sexos masculino 
e feminino no lugar da Estrada, 
Louredo, «com o fim de o oferecer 
ao governo da República». Para 
esse fim, sugeria que a Comissão 
Municipal, nos termos do artigo 
103.º n.º 15 do Código Adminis-
trativo, expropriasse por utilida-
de pública «um terreno inculto e 
escabroso pertencente ao passal 
da dita freguesia e sito naquele 
lugar da Estrada, cuja falta não 
desvaloriza o passal, nem diminui 
o rendimento do pároco, porque 
o mesmo terreno é improduti-
vo.» Esta escola, juntamente com 
uma residência para o professor, 
tornar-se-ia realidade sete anos 
depois. Na fachada frontal do 
edifício, ocupando quase toda a 
largura da mesma, encontrava-se 
uma frase célebre do republicano 
francês Georges J. Danton (1759-
1794): «Depois do pão, a educa-
ção é a primeira necessidade do 

A ESCOLA CÍVICA DO POVO
«Consta-me que está funcionando nessa freguesia no lugar de S. Tiago, uma escola particular frequentada por 
crianças dos dois sexos e regida por uma ex-irmã de caridade. Se o facto for verdadeiro, como creio, ordeno-vos 
que sem perda de tempo intimeis a delinquente a fechar a escola.»

povo». 
Num comício republicano 

realizado em Maio de 1911 na 
freguesia de Rebordosa, um dos 
oradores, Cardoso Júnior, elenca-
va os méritos do novo regime a 
nível nacional, dizendo «que só 
escolas, o governo da República já 
abriu duzentas e tantas». O jornal 
paredense O Povo acrescentava 
logo de seguida: «Neste momen-
to da assistência partiram vozes 
queixando-se contra o professor 
da freguesia, que há 20 anos não 
apresenta nenhum aluno a exa-
me».

No final da Primeira Repúbli-
ca (1926) e no concernente ao 
concelho de Paredes, os números 
acabariam por confirmar a apos-
ta educativa do novo regime. Em 
1910 havia 24 professores em 16 
freguesias do concelho. Cinco 
anos depois, leccionavam 29 do-
centes no mesmo número de lo-
calidades. No ano de 1920-1921, 
havia já escolas em 20 freguesias 
do concelho, num total de 34 salas 
de aula, sendo que a maioria fun-
cionava em espaços arrendados e 

só nove edifícios pertenciam ao 
município (Barreiro, 1922:574). No 
término do período aqui conside-
rado, havia 36 professores em 20 
das suas 24 freguesias (Anuários, 
1910-1926). Resumindo: em 16 
anos, a República dotou o conce-
lho de mais 4 escolas e 12 profes-
sores.

Não obstante o incremento 
de edifícios escolares e de docen-
tes, a frequência de alunos em 
1920-21 era, segundo Barreiro 
(1922:574), «diminutíssima». Por 
exemplo, em Aguiar de Sousa, 
das 135 crianças da freguesia só 
14 frequentavam regularmente o 
ensino. Na vila sede do concelho, 
Castelões de Cepeda, o panorama 
também não diferia muito da «pe-
riferia», sendo que de 208 crian-
ças em idade escolar só 88 iam à 
escola. 

A nível nacional, de acordo 
com A. H. de Oliveira Marques 
(1970:133), o número total de 
escolas primárias oficiais no país 
passou de 5552 (em 1910) para 
7126 (em 1926). O número de alu-
nos matriculados no liceu passou 

de 8691 para 12604. No mesmo 
grau de ensino, o número de pro-
fessores aumentou de 510 para 
836 no final da Primeira Repúbli-
ca. Nas universidades verificou-se 
igualmente um incremento muito 
significativo de alunos. Os regis-
tos indicam que, no intervalo con-
siderado, a cifra de estudantes a 
frequentar o ensino superior pas-
sara de 1212 para 4118.     

Além da multiplicação de edi-
fícios e de alunos, importa subli-
nhar o cariz laico e laicizante do 
ensino que era agora ministrado. 
A educação passara a ter em vista 
a formação intelectual e espiritual 
desse «homem novo» republica-
no, constituindo-se como uma 
das dimensões fundamentais da 
«descristianização» da socieda-
de portuguesa. «Os homens que, 
em Outubro de 1910, assumiram 
funções governamentais, eram 
livres-pensadores, defendendo 
posições radicais contra a Igreja 
Católica, e não podiam conceber 
uma República – da qual se espe-
rava a regeneração do País – com 
um ensino enfeudado a qual-

quer confissão religiosa» (Moura, 
2004:433). O preâmbulo do decre-
to reformador do ensino, datado 
de 29 de Março de 1911, traduzia 
o estatuto neutral da escola re-
publicana da seguinte forma: «a 
escola vai ser neutra. Nem a favor 
de Deus, nem contra Deus. Dela 
se banirão todas as religiões, me-
nos a religião do dever, que será 
o culto eterno desta nova igreja 
cívica do Povo» (apud Catroga, 
2010:252).

O decreto de 22 de Outubro 
de 1910 que, logo no seu primei-
ro artigo, extinguia «o ensino da 
doutrina cristã», considerava in-
compatível a profissão de quais-
quer dogmas com o pensamento 
pedagógico que deveria nortear 
a instrução primária. Outra legis-
lação, datada de 31 de Dezembro 
do mesmo ano, proibia os mem-
bros das associações religiosas de 
intervir na educação na qualidade 
de professores, simples emprega-
dos, directores ou administrado-
res de qualquer estabelecimento 
(Diário do Governo, 03/01/1911). 
Com base em tais determinações, 
o administrador do concelho de 
Paredes não demorara a tomar 
providências no sentido do cum-
primento da lei na circunscrição à 
sua responsabilidade. 

No dia 5 de Janeiro de 1911, 
António Augusto Gonçalves de 
Carvalho escreve uma missiva ao 
regedor de Rebordosa, Domingos 
Cândido Cardoso, com o seguinte 
teor: «Consta-me que está funcio-
nando nessa freguesia no lugar 
de S. Tiago, uma escola particular 
frequentada por crianças dos dois 
sexos e regida por uma ex-irmã de 
caridade sem que esteja munida 
da competente autorização su-
perior na forma da lei. Se o facto 
for verdadeiro, como creio, orde-
no-vos que sem perda de tempo 
intimeis a delinquente a fechar a 
escola, não lhe sendo permitido 
dedicar-se ao ensino sem que se 
habilite na forma da lei» (RCEAC, 
Reg. n.º4). 

Poucos dias depois, e de acor-
do com a edição de 15 de Janeiro 
do semanário católico paredense 
Defesa, a professora, outrora reli-
giosa, havia sido «retirada do en-
sino e espoliada do seu patrimó-
nio pelo regedor».

Edifício da antiga escola primária de Louredo, construído durante a Primeira República
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ARMANDO MOREIRA (MARCO)

GOMES DE SOUSA

O 
dr. José Nogueira Nunes nasceu 
na Casa da Granja, em Bustelo, a 
11 de Dezembro de 1897. 

Era filho de António José 
Nunes e de Ana Rosa Nogueira, 

ambos naturais de Bustelo; neto paterno de 
Manuel José Nunes, natural de Meinedo, Lou-
sada e de Maria Joaquina, natural de Bustelo; 
neto materno de José Nogueira, natural de 
Bustelo e de Maria Ribeiro, natural de Nespe-
reira, Lousada.

António José Nunes nasceu a 10 de Junho 
de 1847 e faleceu em 1909. Ana Rosa Noguei-
ra nasceu a 23 de Janeiro de 1855 e faleceu a 
27 de Junho de 1924.

Casaram em Bustelo a 21 de Outubro de 
1886. 

Além do dr. José tiveram pelo menos os se-
guintes filhos nascidos na Granja, em Bustelo:

1 – Maria. Nasceu a 10 de Outubro de 
1887. - Maria Nogueira Nunes casou na igreja 
de Bustelo a 7 de Junho de 1908 com José de 
Sousa, com 25 anos, natural de Bustelo, filho 
de José de Sousa e de Maria de Jesus. Enviu-
vou a 16 de Maio de 1915 e faleceu em Buste-
lo a 5 de Março de 1965.

2 - Justina Rosa Nogueira. Nasceu 12 de 
Outubro de1889. Casou na conservatória do 
registo civil de Penafiel a 11 de Novembro de 
1911 com Manuel Ildefonso dos Santos, natu-
ral de Bustelo, com 24 anos, filho de Francis-
co Ildefonso dos Santos e de Maria de Jesus. 
Tiveram quatro filhos. Enviuvou a 11 de No-
vembro de 1965 e faleceu em Bustelo a 4 de 
Abril de 1967.

3 – Belmiro. Nasceu 25 de Janeiro de 1892 
e faleceu a 20 Agosto de 1899.

4 – Rita de Jesus Nogueira Nunes. Nasceu 
a 19 de Julho de 1894 e faleceu em Penafiel a 
20 de Outubro de 1957.

José Nogueira Nunes entrou na Faculda-

O DR. JOSÉ NUNES
de de Ciências da Universidade do Porto na 
ano lectivo de 1916 para 1917 para fazer o de-
nominado ‘Curso F. Q. N.’, obrigatório para ao 
alunos que pretendiam seguir medicina. 

Estudavam Física, química, botânica e 
zoologia.

O aluno José Nogueira Nunes ficou distin-
to com 16 valores em física e química.

No ano seguinte, de 1917 para 1918, ma-
triculou-se na Faculdade de Medicina da Uni-
versidade do Porto, em Anatomia descritiva e 
Histologia normal e embriologia.

No ano de 1919 para 1920 matriculou-se 
Bacteriologia e Parasitologia, Anatomia pato-
lógica, Propedêutica médica e Propedêutica 
cirúrgica

Nos dois anos seguintes estudou mais 
dezanove cadeiras [1.ª e 2.ª secções do 2.º 
grupo] e terminou o curso geral de medicina, 
com aprovação nos quatro exames de estado, 
no ano lectivo de 1921-1922.

No 5.º exame do 2.º grupo - clínica mé-
dica, terapêutica e especialidades médicas – 
realizado em Julho de 1922 obteve 16 valores.

Defendeu a tese a 13 de Abril de 1923 dis-
sertando sobre «Mortalidade em Portugal». 
Foi Aprovado com um B-17 valores. Presidiu 
ao júri o Dr. Joaquim Alberto Pires de Lima, 
professor de Anatomia Descritiva. 

Tese impressa na Imprensa Nacional, Por-
to, em Março de 1923102 pág. [86 de texto].

Termina assim a sua tese
«Morre-se muito em Portugal em todas as 

idades, mas sobretudo na infância a letalidade 
é exageradíssima.

«A divulgação dos resultados das estatísti-
cas de mortalidade deve ser feita intensamente 
para se mostrar a nossa miserável situação sa-
nitária e a necessidade de se lhe pôr cobro por 
meio do interesse geral do público pelas medi-
das de higiene.»

bente, futuro Bispo do Porto - filho de Manuel 
Ferreira Gomes e D. Albina Rosa de Jesus. O dr. 
Alberto nasceu em Milhundos a 6 de Outubro 
de 1918 e faleceu em Penafiel a 4 Janeiro de 
2005. 

Tiveram cinco filhos:
1 - Dr. José Alberto Nunes Ferreira Gomes. 

Nasceu em Bustelo a 14 de Julho de 1947. Li-
cenciado em Engenharia pela universidade 
do Porto. Doutorado em Química por Oxford. 
Secretário de Estado do Ensino Superior a 26 
de Julho de 2013. Professor catedrático da 
Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto.

2 - Dr. Fernando Manuel Nunes Ferreira 
Gomes. Nasceu em Penafiel a 2 de Abril de 
1949. Licenciado em Línguas e Literaturas 
Modernas pela Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto.

3 - Dr. António Jorge Nunes Ferreira Go-
mes. Nasceu a 25 de Fevereiro de 1952. Licen-
ciado em Medicina.

4 - Dr. Carlos Alberto Nunes Ferreira Go-
mes. Nasceu a 2 de Janeiro de 1958. Licencia-
do em Bio-Médicas. 

5 – Dr.ª. Paula Maria Nunes Ferreira Go-
mes. Nasceu a 4 e Abril de 1966. Com o Curso 
de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto. Docente 
no Departamento de Engenharia Electrotéc-
nica e de Computadores na faculdade de en-
genharia da universidade do Porto.

O dr. José Nunes casou na 3.º conservató-
ria do registo civil do Porto a 29 de Setembro 
de 1924 com D. Maria Carlota Torres de Maga-
lhães, natural de Lisboa, com 29 anos, filha de 
Joaquim Augusto Pereira de Magalhães e de 
Casimira Torres de Magalhães. Maria Carlota fa-
leceu em Bustelo a 19 de Janeiro de 1941 e o dr. 
José faleceu em Bustelo a 19 de Maio de 1962.

José e Carlota tiveram apenas uma filha: 
D. Maria José Torres de Magalhães que nasceu 
na Casa da Granja, em Bustelo, 14 de Outubro 
de 1925 e faleceu a 12 Novembro de 1984. 

Casou na igreja do Santíssimo Sacramen-
to, no Porto, a 16 de Outubro de 1946 com o 
médico dr. Alberto Ferreira Gomes - perante o 
padre António Ferreira Gomes, irmão do nu-

É urgente o amor
È urgente meu amor é urgente o amor

é urgente a madrugada e darmos as mãos
é urgente um novo sol e saltarmos a barreira

que teima impedir a nossa caminhada

É urgente meu amor subirmos à serra
é urgente subirmos antes do sol nascer

ver como é bela a luz do sol no horizonte
juntos de mãos dadas e nada nos impedir

É urgente meu amor é urgente romper o cerco
é urgente romper o cerco que nos cerca e ameaça

e do cimo da serra ver a tarde entardecer
ver como é belo o poente no fim do mar

É urgente saciar esta sede de amor
é urgente sentirmos viva a nossa liberdade

é urgente que só o amor nos alimenta
é urgente a certeza que nascemos para amar

É urgente meu amor é urgente a tolerância
é urgente acreditarmos que o pecado é não amar

é urgente o meu poema o meu grito a minha alma
é urgente o amor é urgente a poesia

Armando Moreira (Marco)
13 de Julho de 2015

Penso nas mulheres violadas e assassinadas
Penso naquelas mães que choram desesperadas

Sem dinheiro sem um pão que seja para enganar a fome
Dos seus filhos amados sem culpa de nascer

Penso nos tantos “sem abrigo” sem direito a um tecto
Que enxameiam cidades e vilas mundo fora

Que dormem nas pedras duras ao relento
Ao sol ao frio à chuva e ao vento

No mais desumano mais duro dos abandonos

Penso nas vítimas inocentes e sem culpa
Ao serviço de humanas e nobres causas

Raptadas e degoladas às mãos assassinas
Da mais cruel seita de criminosos

À luz das câmaras em nome de Alá

Penso em ti meu filho eu penso em ti
E recordo o dia em que nasceste nas minhas mãos
Naquela manhã fria de Novembro salvei a tua vida

Mas um dia Alexandre um dia tu partiste
E desapareceste mas eu penso em ti meu filho
Eu penso em ti no silêncio de Pena Redonda

Armando Moreira (Marco)
16 de Outubro de 2014

No silêncio de Pena Redonda
No silêncio de Pena Redonda

Onde na infância andei aos grilos
Onde levei mansas cabrinhas a pastar

Descubro agora o meu refúgio e penso

Penso nos homens que se matam uns aos outros
E fazem deste mundo um mundo cão

Penso nas crianças inocentes que morrem de fome
Penso nos velhos e doentes que morrem abandonados
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De uma assentada
Um documento de 1870 ligando três 

freguesias: Cete, Paço de Sousa e Lobão.
Três freguesias e três concelhos: Pare-

des, Penafiel e Vila da Feira.
Trata-se de uma certidão datada de Pa-

redes a 11 de março de 1922, transcreven-
do o batismo de uma Sofia, que teve lugar 
na igreja de Cete, decorrido a 19 de abril de 
1870.

Nascida em Cete, a mãe da Sofia era 
daqui natural e o pai de São Tiago de Lo-
bão, ao tempo moradores na “casa da 
Pedra de Ferro” e o mais que a transcrição 
da dita “certidão” reporta, cujo original se 
encontra no arquivo da Casa da Antelazar, 
em Paço de Sousa.

- Certifico
José Coelho da Silva Barbosa, Aju-

dante da Repartição do Registo Civil de 
Paredes –

- Certifico que nos livros arquivados 

D
e como o edifício que se encontra na 
cidade do Porto, conhecido por casa, 
palacete e palácio de S. João Novo, 
no Largo do mesmo nome e defron-
te da igreja também assim titulada, 

de um sítio de pequenas casas pertencentes a 
um António Bravo, nesses remotos tempos con-
tratador das enxárcias da cidade do Porto e feitor 
das ribeiras do Ouro, se transformou num edifí-
cio onde viveram fidalgos e de como passou à 
família Pinto Basto, das fábricas cerâmicas “Vista 
Alegre” e foi sede do Museu Etnográfico, aluga-
do para o efeito à Junta de Província do Douro Li-
toral, quando o seu ocupante, ao tempo o Eng.º 
Álvaro Ferreira Pinto mudou a sua residência do 
Porto para Lisboa.

As denominadas ribeiras do rio Douro, além 
de haver várias a escorrer das encostas alcanti-
ladas, pode traduzir-se no sentido mais lato das 
margens do Douro e da azáfama, ao tempo de 
estaleiros navais ao longo do curso até à foz.

Já as ditas enxárcias de que António Bravo 
era contratador, era um conjunto de cabos e 
degraus roliços feitos de cabo, madeira ou ferro, 
que sustentam mastros das embarcações à vela 
e permitem o acesso às vergas.

Em tempos idos as referidas “pequenas casas” 
passaram ao domínio da Coroa e o rei D. Afonso 
VI fez presente delas, em julho de 1665, a D. Gas-
par Cy, natural de Sevilha e a sua mulher D. Maria 
Antónia Sandoval, tendo em conta recompensar 
serviços prestados ao Reino na Praça de Mazagão, 
cidade portuária de Marrocos, na província de Ca-
sablanca, ocupada pelos portugueses, que lhe 
construíram importantes muralhas e lhe traçaram 
um plano, em 1542 e, apesar das alterações intro-
duzidas após a retirada da população portugue-
sa, em 1769, permanecendo ainda bem nítidas as 
características da cidade renascentista.

Justificada a razão do presente delas pelo cita-
do rei, este impôs a mercê de 100$000 reis, ficando 
os seus proprietários obrigados a pagar ao Senado 
da Câmara do Porto o foro anual de 40 reis.

Quanto ao andaluz Gaspar Cy, como não 
estava nada interessado em residir em Portu-

De casas velhas a um palacete

A saga da família Pinto Basto

gal, logo as vendeu e assim foram as casas ad-
quiridas mediante a quantia de 200$000 reis, 
em outubro desse mesmo ano, por Domingos 
Antunes Portugal, magistrado e detentor de 
avultada fortuna, cavaleiro da Ordem de Cristo, 
Desembargador dos Agravos de Conselho Ultra-
marino, o qual por seu turno as vendeu no mês 
de agosto de 1676, a Pedro da Costa Lima, pela 
importância de 360$000.

Por sua vez Pedro da Costa Lima, natural 
de Viana do Castelo, considerado homem ilus-
tre, fidalgo cavaleiro da Casa Real, administra-
dor e superintendente das fábricas da Ribeira 
da Cidade do Porto, guarda-mor de Lastros e 
Tabacos, administrador da Casa da Moeda, ca-
valeiro da Ordem de Cristo e familiar do Santo 
Ofício, foi quem procedeu à transformação 
das velhas casas no magnífico edifício que ain-
da hoje ali se vê, sob projeto e risco do célebre 
arquiteto italiano, Nicolau Nazoni.

No intuito de garantir à sua descendência a 
posse de tão grandiosa moradia, vinculou-a, por 
escritura pública, com data de 15 de outubro de 
1723.

Pedro da Costa Lima casou duas vezes. De 
sua segunda mulher, D. Maria Teresa de Melo 

Alvim, senhora descendente de distinta família 
vianense, teve cinco filhos, e a filha mais nova, 
D. Ana Casimira de Lima e Melo, nascida a 26 de 
abril de 1702, foi herdeira do vínculo e palácio de 
S. João Novo.

Esta senhora casou no dia 8 de setembro de 
1726, com Diogo Francisco Leite Pereira, cavalei-
ro da Ordem de Cristo, senhor do Reguengo da 
Coroa da Gaia-a-Pequena, doutros vínculos de 
morgados e vereador da Câmara do Porto.

Deste casamento nasceram treze filhos. Na 
posse da casa sucedeu, por nomeação de sua 
mãe, Diogo Pereira de Melo Alvim, fidalgo cava-
leiro da Casa Real, cavaleiro da Ordem Soberana 
de Malta, provedor da Santa Casa da Misericórdia, 
guarda-mor de Saúde e vereador da Câmara Mu-
nicipal do Porto, que contraiu matrimónio com 
sua sobrinha. D. Gertrudes Emília Leite Pereira, 
filha única de Francisco António Leite Pereira, ca-
valeiro da Ordem de Cristo, guarda-mor de Saúde 
do Porto, senhor de juro e herdade de Gaia-a-Pe-
quena, doutros vínculos e morgados, e foi essa 
senhora que ficou herdeira de toda a casa do pai.

A casa, seguidamente, passou ao filho Álva-
ro Leite Pereira de Melo Alvim, tenente-coronel 
do regimento de milícias da Feira, fidalgo cava-

n’esta Repartição se encontra o registo 
do teor seguinte: - Aos dezoito dias do 
mês de Abril do ano de mil oitocentos e 
setenta, nesta paroquial igreja de São Pe-
dro de Cete, concelho da vila de Paredes, 
diocese do Porto, eu Manuel Lourenço 
Borges, encomendado d’esta freguesia, 
batisei solenemente um indivíduo de 
sexo feminino a quem dei o nome de So-
fia e que nasceu n’esta freguesia à uma 
hora da tarde do dia dezassete do mez de 
Abril de mil oitocentos e setenta, filha le-
gítima e primeira do nome de António de 
Almeida, carpinteiro, natural da freguesia 
de São Tiago de Lobão, concelho da Vila 
da Feira, diocese do Porto e de Margari-
da Joaquina, natural d’esta freguesia de 
Cete, da mesma paroquianos, moradores 
na Casa da Pedra de Ferro, d’esta fregue-
sia e recebidos n’esta mesma freguesia, 
neta paterna de Joaquim Ferreira e Mar-
garida de São Tiago de Lobão e mater-

na d’António Bispo de Sousa e Ana Joa-
quina. Foi padrinho o reverendo padre 
José Carlos Moreira, morador na Casa da 
Companhia, freguesia de Paço de Sousa, 
concelho de Penafiel, diocese do Porto os 
quais todos sei serem os próprios. E para 
constar lavrei em duplicado este assento 
que depois de ser lido e conferido pe-
rante o padrinho comigo assinou. Era ut 
supra. O padrinho José Carlos Moreira. O 
encomendado Manuel Lourenço Borges 
– Está conforme – Paredes, onze de Mar-
ço de mil novecentos e vinte e dois.

O Ajudante da Repartição
Ass. José Coelho da Silva Barbosa

À margem:
Talão (216)
Reg.to 8
1870
8$80
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leiro da Casa Real, comendador da Ordem de 
Cristo, senhor de Gaia-a-Pequena, das quintas 
de Campo Belo e Quebrantões, em Gaia, da de 
Atães, em Jovim, dos morgados dos Cernaches 
em Chaves e Macieira de Sarnes, do de Monte 
Arial, em Braga, do de Nauzinha, em Azurara, de 
muitos outros morgados e inúmeros bens, pa-
droeiro in solidum das igrejas paroquiais de St.ª 
Eulália de Macieira de Sarnes e St.ª Maria Mada-
lena, em Loivos da Ribeira e Nossa Senhora da 
Vitória, em Mesão Frio.

Na qualidade de vereador da Câmara do 
Porto, foi Álvaro Leite quem procedeu à que-
bra do “terceiro escudo”, no Largo da Feira, 
em frente à rua do Loureiro, por ocasião da 
cerimónia da “Quebra dos Escudos”, realizado 
após o falecimento do rei D. João VI ocorrido 
a 10 de março de 1826.

Álvaro Leite casou com D. Maria Cristina de 
Faria e dessa senhora teve uma única filha, que 
morreu nova e solteira. Por isso Álvaro Leite 
pode dispor livremente em testamento da sua 
avultada fortuna, deixando parte dela a várias 
instituições de caridade do Porto e província, as-
sim como a diferentes amigos e protegidos seus.

De todos os bens vinculados, deixou a sua 
irmã solteira D. Luísa Leite Pereira de Melo Alvim, 
e por morte desta a sua sobrinha, filha mais ve-
lha de seu irmão Joaquim Augusto Leite Pereira 
de Melo Alvim, D. Gertrudes Emília, que depois 
veio a ser a primeira condessa de Campo Belo.

A, propriamente, dita Casa de S. João Novo e 
restantes bens foram herdadas por outra sua so-
brinha D. Maria Helena Leite de Outeiro Pereira 
de Melo e Alvim, senhora que marcou lugar de 
relevo na sociedade do seu tempo.

Esta ilustre senhora casou com Vasco Fer-
reira Pinto Basto, homem de negócios e impor-
tante industrial, e deste enlace houve Joaquim 
Augusto Leite Ferreira Pinto Basto, engenheiro 
civil de Obras Públicas, que desposou D. Maria 
das Dores Ribeiro de Faria, passando a Casa a seu 
filho Álvaro Leite Pereira de Melo Ferreira Pinto, 
engenheiro civil, cavaleiro da Ordem de Cristo e 
oficial da Ordem do Mérito Industrial.

Nota explicativa:
Devido ao facto de numa das páginas originais do texto de D. Gabriel de Sousa sobre o mosteiro de Travanca, ter sido inutilizada pela queda de um líquido corrosivo, vemo-nos na contin-

gência de interromper temporariamente a publicação, com a promessa de que logo após a sua reconstituição se retomará a publicação.
Entretanto iremos ocupando o espaço desta rubrica com textos, também com interesse para Paredes, neste caso com recurso referencial à família Pinto Basto, de forma particular na vertente genealógica.

Manuel Ferreira Coelho



20
Quinta-feira

6 de setembro 2018

DIVERSOS

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho de Paredes em áreas como a política, religião, desporto, 
sociedade e do seu património cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.

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

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE  LOTEAMENTO N.º 8/85

PROCESSO DE LOTEAMENTO N.º 55/84

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2018/07/26, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitada por JOSÉ FER-
NANDO DOS SANTOS COELHO (reqtº 4212/18 e 3981/18), com resi-
dência em RUA DE SANTA COMBA, N.º 539, freguesia de SOBREIRA, 
concelho de PAREDES, ao lote n.º 1, consistindo na alteração da área 
do lote, sito em SANTA COMBA, N.º 539, SOBREIRA, deste concelho.

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

O pedido de alteração de operação de loteamento, a informação 
técnica, documentos anexos e respetivo processo encontram-se dispo-
níveis para consulta na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, 
das 09:00 às 12.30 e das 14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresen-
tada oposição escrita em requerimento dirigido ao Vereador do Pelou-
ro, com poderes delegados na matéria, para efeitos do disposto do 
Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada. ---

Paredes, VINTE E SETE de JULHO de DOIS MIL E DEZOITO. --- 

O Vereador do Pelouro 1,

Francisco Leal, Dr.

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

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 01/17

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 1/11L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2018/08/22, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por CARLOS 
ANTÓNIO FERREIRA DA ROCHA (ent.nº4077/18) com residência em 
Rua das Cavadas, n.º95, freguesia de Vilela, concelho de Paredes, ao 
lote nº 15, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 2670, con-
sistindo na construção de um anexo, sito em LUGAR DE MOSTEIRO, 
VILELA, deste concelho.

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

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

Paredes, VINTE E TRÊS de AGOSTO de DOIS MIL E DEZOITO. 

O Vereador do Pelouro 1,

Francisco Leal, Dr.

O Gestor de procedimento,

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

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 7/04, COM OBRAS DE      
URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO Nº 6/01L

Aditamento nº 1 ao Alvará de Loteamento nº 7/04, emitido pela Câ-
mara Municipal em 2018/08/16, em nome de JOAQUIM RODRIGUES 
LEAL, nº de contribuinte 145573508, através do qual é licenciado o 
loteamento com obras de urbanização que incidem sobre o prédio sito 
em LUGAR DE VILARINHO DE CIMA, da freguesia de GANDRA, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o nº 2694 da 
respetiva freguesia.

A alteração ao Alvará de Loteamento, solicitada por GENERA-
TIONS, S.A. (entrada nº3518/18), contribuinte nº 504 311 913, ao lote 
nº 3 (descrito na CRPP sob o nº 3045) e lote n.º 4(descrito na CRP sob 
o n.º 3046) foi aprovada pelo despacho do Vereador do Pelouro datado 
de 2018/08/13, com poderes delegados e subdelegados por despacho 
do Exmo. Senhor Presidente da Câmara, datado de 2017/10/26, e con-
siste na união dos dois lotes.

De acordo com o req.º n.º3518/18, as prescrições do lote passam 
a ser as seguintes:

Lote nº 3A com a área de 2973,38 m2, destinado à construção 
de armazém / industria e escritórios, com a área de implantação de 
1376,77 m2, área de construção de 1647,50 m2, composto por 2 pisos 
(r/c+1).

Em tudo o resto se mantém o disposto no Alvará nº 7/04.
A presente alteração foi precedida do período de discussão pú-

blica, estabelecido de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atualizada, no qual não houve sugestões nem 
reclamações.

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para to-
dos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação atualizada.

Registado na Câmara Municipal de Paredes, em 16 de AGOSTO 
de 2018

O Vereador do Pelouro 1,

Francisco Leal, Dr.

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

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
ALVARÁ DE LOTEAMENTO Nº 36/82, COM OBRAS DE    
URBANIZAÇÃO LOTEAMENTO Nº 7/82

Aditamento nº 3 ao Alvará de Loteamento nº 36/82, emitido pela 
Câmara Municipal em 1982/06/07, em nome de GONZAGA BARROS 
DA SILVA E IRMAOS, nº de contribuinte 900800700, através do qual é 
licenciado o loteamento com obras de urbanização que incidem sobre 
o prédio sito em VILARINHO DE CIMA, da freguesia de GANDRA, des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o nº38330 da 
respetiva freguesia.

A alteração ao Alvará de Loteamento, solicitada por  Florinda Fer-
nanda Barbosa de Barros Silva  (entrada nº 2279/18), contribuinte nº 
146687108, ao lote nº 2 (descrito na CRPP sob o nº 2461), foi aprovada 
pelo despacho do Vereador do Pelouro, datado de 2018/07/05, com 
poderes delegados e subdelegados por despacho do Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara, datado de 2017/10/26 e consiste na alteração 
de usos e utilização da edifi cação para habitação, comércio e/ou ser-
viços e industria.

De acordo com o req.º n.º2279/18 as prescrições do lote passam 
a ser as seguintes:

Lote nº 2 com a área de 666,10 m2, destinado à construção de 
habitação, comércio e/ou serviços e industria,  com 1 fogo, com a área 
de implantação de 337,45  m2, área de construção de 1279,75 m2, 
composto por piso -2, piso -1, piso 1 piso 2 e sótão.

Em tudo o resto se mantém o disposto no Alvará nº 36/82.
A presente alteração foi precedida do período de discussão pú-

blica, estabelecido de acordo com o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
Dezembro, na redação atualizada, no qual não houve sugestões nem 
reclamações.

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para to-
dos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, na redação atualizada.

Registado na Câmara Municipal de Paredes, em 8 de AGOSTO 
de 2018

O Vereador do em Regime de Substituição 1,

Paulo Silva, Dr.

1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, 
datado de 2017/10/26.
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PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE  LOTEAMENTO Nº 12/97

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 33/85

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2018/08/08, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por FRANCIS-
CO MANUEL MOREIRA LEAL (req.º n.º4418/18), com residência em 
Rua Santa Marta, n.º 893, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, 
ao lote nº 32, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 1873, 
consistindo à ampliação de uma habitação unifamiliar e construção de 
anexo, sito em Soutelo, Lordelo deste concelho.

O período de consulta pública terá o seu início no quinto dia a 
contar da publicação do presente aviso em jornal local de divulgação 
signifi cativa e terá duração de 15 dias.

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

Paredes, OITO de AGOSTO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador em Regime de Substituição  1,

1 Com poderes delegados e subdelegados por despacho do Exmo. Se-
nhor Presidente da Camara, datado de 2018/07/20.
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FICHA TÉCNICA

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Dia 8 
Lordelo, Rebordosa, Astromil e Gandra
Durante o período da manhã – Atividade “Conheça o patri-
mónio – o lugar e os homens”

Dia 9
Parque da Cidade de Paredes
09h30 – Projeto “Viver Melhor”: caminhada e corrida solidá-
ria pelas crianças com cancro

Dia 15
Aguiar de Sousa
‘Ciência viva no verão em rede’: atividades na Torre do Caste-
lo de Aguiar de Sousa

Até dia 20
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição “A história das cómodas 
e…entre Paredes”

Dia 10
Biblioteca Municipal
14h30 – Ofi cina criativa: “Conhecer a biblioteca”

Dia 16
Largo do Conde
09h00 - 10.ª edição da corrida das vindimas

Dia 16
Área de Lazer de Croca
09h00 – Ecocaminhada na rota dos rios Arda e Douro

Dia 8
Praça da República
21h00 – XXI Feira das Tradições: espadelada do linho

Dia 9
Praça da República
16h00 – XV Encontro de tocadores de concertinas na XXI Fei-
ra das Tradições

Dias 6 e 7
Auditório Municipal
V Jornadas da Educação: criatividade e inovação nos contex-
tos escolares

Dia 9
Avenida Senhor dos Afl itos 
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionismo 
e velharias

Dias 14, 15 e 16
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
14h00 – Feira Social e Desportiva de Lousada, com atividades 
gratuitas abertas à população

Dia 15
Auditório Municipal
21h30 – Concerto de ‘Virgem Suta’

Dia 7
Museu Municipal
18h00 – Inauguração da exposição temporária da escola 
secundária de Penafi el

Dia 8
Cabeça Santa, Penafi el
21h30 – III Festival de teatro “Sentir Penafi el”

Dia 12
Biblioteca Municipal 
14h30 – Cinema de animação: “Os smurfs 2”

Dia 13
Museu Municipal
21h00 – Cinco Filmes. Saúde, cinema com debate

Dias 14, 15 e 16
Aldeia de Quintandona, Lagares
Festa do Caldo da Quintandona

Dia 15
Biblioteca Municipal
10h30 – Teatro para bebés, pelo grupo EtCetera Teatro: 
apresentação da “Castelos de Areia”

Dia 19
Biblioteca Municipal
14h30 - Cinema de animação: “A idade do gelo 4: deriva 
continental”

Dia 18
Biblioteca Municipal
14h00 - Reviver memórias com as IPSS’s

1522
A única nau que sobreviveu da histórica via-
gem de Circum-navegação do português 
Fernão de Magalhães, ao serviço de Espa-
nha, iniciada em 1519, arriba ao porto de 
San Lucar, a Sul de Espanha;
____________________________________

1795
Jean-Baptiste Jourdan, conde de Jourdan, 
marechal de França, vencedor em Fleurus, 
em 1794, atravessa o rio Reno e comanda o 
exército de Espanha (1808-1814);
____________________________________

1813
Michel Ley, príncipe de Moscovo, duque de 
Elchingen, marechal de França, é derrotado 
em Dennewitz, por Von Bulow (Bernhard) 
estadista alemão e chanceler do Império en-
tre 1900 e 1909;
____________________________________

1888
Guiné Portuguesa. Foi assassinado por um 
gentio (“pagão”) do território de Safi m um 
soldado da bateria de artilharia que para ali 
fora destacado;
____________________________________

1914
Grande Guerra 1914-18. Começa a primeira 
batalha do Marne;

1915
Os ingleses contratam o desenvolvimento do 
primeiro protótipo de tanque blindado;
____________________________________

1926
Nasce Maria Inês Ribeiro da Fonseca, artista 
plástica conhecida por Menez;
____________________________________

1951
Entre Portugal e os Estados Unidos é assinado 
o acordo da Base das Lages, nos Açores;
____________________________________

1952
O general José Vicente de Freitas morre em 
Lisboa. Trata-se daquele que foi o presidente 
do Conselho de Ministros durante a ditadura 
militar do golpe de 28 de maio de 1926;
____________________________________

1968
Marcelo Caetano é designado presidente do 
Conselho de Ministros e Salazar é afastado do 
Governo, por Américo Tomás;
____________________________________

1970
Yasser Arafat é declarado chefe das forças pa-
lestinianas;

1972
Os Jogos Olímpicos de Munique recomeçam 
depois de suspensos devido ao facto do co-
mando “Setembro Negro”, que matou 11 atle-
tas israelitas;
____________________________________

1974
Celebração dos acordos de Lusaca entre o go-
verno português e a Frelimo;
____________________________________

1978
Iniciadas as conversações de paz em Camp 
David, EUA, com a presença dos governantes 
Anwar Sadat, do Egito, e Menacheeu Begin, 
de Israel;
____________________________________

1985
Manoel de Oliveira, cineasta, é distinguido 
com o Leão de Ouro especial do Fetival de Ci-
nema de Veneza;
- A França distingue a fadista Amália Rodri-
gues com o grau de Comendador das Artes 
e das Letras;
____________________________________

1992
Na festa do Avante, Álvaro Cunhal confi rma a 
passagem do testemunho a Carlos Carvalhas, 
na liderança do PCP;

1999
Acontece a evacuação do primeiro contin-
gente de funcionários das Nações Unidas, 
em Díli, devido à violência provocada em 
Timor-Leste;
____________________________________

2004
Morre com 58 anos Luís Nunes de Almeida, 
presidente do Tribunal Constitucional;
____________________________________

2006
A Eurocontrol revela a existência de três 
voos secretos da CIA entre a Base dos Açores 
e Guantánamo;
- Pela primeira vez, George W. Bush reconhe-
ce a existência de prisões secretas da CIA 
fora dos EUA;
- O Pentágono impõe aos militares norte-a-
mericanos, proibindo a tortura de prisionei-
ros;
____________________________________

2007
O tenor italiano Luciano Pavaroti, 71 anos, 
morre na sua casa em Modena, Itália, devido 
a cancro no pâncreas.
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Cristelo

António Luís
de Oliveira Lourenço

Faleceu
António Luís de Oliveira Lourenço faleceu no 

passado dia 9 de agosto, com 56 anos de idade. Era 
natural de Cristelo, Paredes e residente na Travessa de Marcus, n.º 4, 
Cristelo, Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo 

Maria Alice da Silva Castelo
Faleceu

Maria Alice da Silva Castelo faleceu no passado 
dia 17 de agosto, com 81 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua de Cerque-
da, n.º 437, Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 
de Oliveira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo 

Undina Moreira da Silva
Faleceu

Undina Moreira da Silva faleceu no passado dia 
21 de agosto, com 79 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua José Pedro, n.º 
62, Lordelo, Paredes. Era viúva de António Ferreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo 

Rita Ferreira dos Reis
Faleceu

Rita Ferreira dos Reis faleceu no passado dia 9 
de agosto, com 87 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Estrada Nacional 209, 
n.º 5021, Lordelo, Paredes. Era viúva de Fernando 
Ferreira Passos.

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.

Bitarães

Laura da Silva Gomes
Faleceu

Laura da Silva Gomes faleceu no passado dia 
1 de agosto, com 80 anos de idade. Era natural e 
residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de Luís 
Nunes Garcês.

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 Manuel
Alves do Couto

Faleceu
José Manuel Alves do Couto faleceu no passado 

dia 22 de agosto, com 61 anos de idade. Era natural 
de Nespereira, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era casado 
com Guilhermina Correia Torres.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Maria Amélia Rosa Moreira
Faleceu

Maria Amélia Rosa Moreira faleceu no passado 
dia 6 de agosto, com 86 anos de idade. Era natural 
e residente em Louredo, Paredes. Era viúva de José 
Moreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Maria Augusta
da Silva Lopes

Faleceu
Maria Augusta da Silva Lopes faleceu no pas-

sado dia 5 de agosto, com 74 anos de idade. Era 
natural de Lodares, Lousada e residente em Bitarães, Paredes. Era 
viúva de Manuel Pereira da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Emília de Lourdes
de Sousa Correia

Faleceu
Emília de Lourdes de Sousa Correia faleceu no 

passado dia 1 de agosto, com 66 anos de idade. Era 
natural e residente em Beire, Paredes. Era viúva de Adão Nunes.

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.

Castelões de Cepeda

Filipe Ricardo
da Rocha Ribeiro

Faleceu
Filipe Ricardo da Rocha Ribeiro faleceu no pas-

sado dia 18 de agosto, com 41 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente em França. Era 
divorciado.

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

Carlos Albertino Carneiro 
Pacheco (Canhoto)

Faleceu
Carlos Albertino Carneiro Pacheco faleceu no 

passado dia 9 de agosto, com 54 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Penamaior, concelho de Paços de Ferreira e 
residente no Cantinho da Pinta, n.º 101, freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era casado com Ana Rosa Machado dos Santos.

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

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido Carlos (Canhoto).

Baltar

Nazaré Ferreira
Faleceu

Nazaré Ferreira faleceu no passado dia 26 de 
agosto, com 94 anos de idade. Era natural de Baltar, 
Paredes e residente na Rua do Bairro, n.º 33, Baltar, 
Paredes. Era viúva de Américo Marques Seabra.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou 
que de qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Vandoma

Carlos Alberto
Moreira de Almeida

Faleceu
Carlos Alberto Moreira de Almeida faleceu no 

passado dia 29 de julho, com 37 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua Central 
de Vandoma, n.º 655, 1.º Dto., Vandoma, Paredes. Era casado com 
Alexandra Margarida Moreira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Baltar

Rita Moreira Gaspar
Faleceu

Rita Moreira Gaspar faleceu no passado dia 26 
de agosto, com 90 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na Rua D. Manuel I, n.º 
1330, Baltar, Paredes. Era casada com Albino de 
Sousa.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou 
que de qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Baltar

José Ferreira de Sá
Faleceu

José Ferreira de Sá faleceu no passado dia 5 de 
agosto, com 89 anos de idade. Era natural de Bal-
tar, Paredes e residente na Rua do Sobreiro, n.º 143, 
Baltar, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

a todas as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou 
que de qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

José da Costa Dias
(Canabarro)

Faleceu
José da Costa Dias faleceu no passado dia 5 de 

setembro, com 67 anos de idade. Era natural de Fra-
zão, Paços de Ferreira e residente na Rua do Atoleiro, n.º 336, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Margarida da Silva Passos 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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, 
dia 11 de setembro, às 19h30 na Capela de N.ª Sr.ª do Alívio, Vinhal, 
Lordelo, agradecendo também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

Lordelo

Alice Ribeiro Martins
(Alice do Moinha)

Faleceu
Alice Ribeiro Martins faleceu no passado dia 5 

de setembro, com 92 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Estrada Nacional 209, n.º 2884, Lorde-
lo, Paredes. Era viúva de Américo Alves Coelho.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo des-
culpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, 
dia 10 de setembro, às 19h30 na Capela de São José, Lordelo, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Rebordosa

Laurinda Moreira Leites
Faleceu

Laurinda Moreira Leites faleceu no passado dia 
4 de agosto, com 93 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era 
viúva de Joaquim Ferreira de Seabra e deixa na 
maior dor seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante família.

Rebordosa

Inês Manuela Vilares 
Araújo dos Santos

Faleceu
Inês Manuela Vilares Araújo dos Santos faleceu 

no passado dia 3 de agosto, com 50 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na fregue-
sia de Marinha Grande, Leiria. Era solteira e deixa na maior dor seu com-
panheiro, juntamente com sua filha, irmãs, cunhados e demais família.

Rebordosa

José Mateus Pereira Dias
Faleceu

José Mateus Pereira Dias faleceu no passado dia 4 
de agosto, com 56 anos de idade. Era natural e residen-
te na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era divorciado 
e deixa na maior dor seus filhos e demais família.

Rebordosa

Madalena da Silva Moreira
Faleceu

Madalena da Silva Moreira faleceu no passado 
dia 6 de agosto, com 89 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Astromil e residente na freguesia de 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de Raimundo Coe-
lho da Silva e deixa na maior dor seus filhos, noras, genro, netos e 
restante família.

Rebordosa

Susana Maria
de Bessa Alves

Faleceu
Susana Maria de Bessa Alves faleceu no pas-

sado dia 10 de agosto, com 40 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era solteira 
e deixa na maior dor sua mãe, irmãos, cunhadas, sobrinhos e demais 
família.

Rebordosa – Frazão/Paços de Ferreira

Margarida Barbosa da Silva
Faleceu

Margarida Barbosa da Silva faleceu no passado 
dia 11 de agosto, com 83 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Frazão, Paços de Ferreira e residen-
te na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era solteira 
e deixa na maior dor sua irmã, sobrinhos e demais família.

Rebordosa 

Manuel Joaquim
Moreira Leal

Faleceu
Manuel Joaquim Moreira Leal faleceu no passa-

do dia 16 de agosto, com 71 anos de idade. Era na-
tural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Maria Fernanda de Sousa Santos que deixa na maior dor juntamente 
com seus filhos, noras, netos e demais família.

Lordelo

Rui Miguel de Freitas
Faleceu

Rui Miguel de Freitas faleceu no passado dia 17 de 
agosto, com 39 anos de idade. Era natural do Funchal, 
Madeira e residente na Rua do Palito, Lordelo, Paredes.

Cete

Manuel Magalhães
da Fonseca

Faleceu
Manuel Magalhães da Fonseca faleceu no pas-

sado dia 30 de agosto, com 61 anos de idade. Era 
natural do Porto e residente em Cete, Paredes.

Agradecimento
A sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas 

de suas relações e amizade que se dignaram a comparecer no funeral 
e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto ou que de outro modo lhe 
manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta invo-
luntariamente cometida.

Madalena

Alcibíades da Silva Teixeira
Faleceu

Alcibíades da Silva Teixeira faleceu no passado 
dia 1 de setembro, com 82 anos de idade. Era natural 
de Madalena, Paredes e residente na Rua da Agrela, 
n.º 158, Madalena, Paredes. Era casado com Joaqui-
na Moreira Marques.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 
8 de setembro, pelas 18 horas, na igreja da Madalena, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo 

Lucinda Ferreira Ribeiro
Faleceu

Lucinda Ferreira Ribeiro faleceu no passado dia 
25 de agosto, com 94 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Calçada da Costa, 
n.º 29, Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel Car-
neiro da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo 

Joaquim Moreira Ribeiro
Faleceu

Joaquim Moreira Ribeiro faleceu no passado dia 
4 de agosto, com 89 anos de idade. Era natural de 
Cristelo, Paredes e residente na Travessa da Plai-
na, n.º 10, Louredo, Paredes. Era viúvo de Engrácia 
Nunes Gaspar.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes 

Avelino da Rocha
(Boneca)

Faleceu
Avelino da Rocha faleceu no passado dia 23 de 

agosto, com 74 anos de idade. Era natural de Mare-
cos, Penafiel e residente na Rua Dom Afonso Henrique, n.º 106, Pare-
des. Era casado com Maria da Conceição da Rocha Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

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

Madalena

Ana Moreira Nunes
Faleceu

Ana Moreira Nunes faleceu no passado dia 6 de 
agosto, com 94 anos de idade. Era natural de Bestei-
ros, Paredes e residente na Rua da Nora, Madalena, 
Paredes. Era viúva de Joaquim Pacheco.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

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

Besteiros

Alcina Ferreira de Campos
Faleceu

Alcina Ferreira de Campos faleceu no passado 
dia 9 de agosto, com 93 anos de idade. Era natural 
de Besteiros, Paredes e residente na Rua das Can-
celas, n.º 77, Besteiros, Paredes. Era viúva de João 
Pereira da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

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

Paredes
11.º aniversário de falecimento 

António José
Moreira da Costa (Tó Zé)

António Ribeiro Costa e Maria Manuela Costa, 
pais do Tó Zé comunicam que se irá realizar, no pró-
ximo dia 10 de setembro, pelas 19 horas, na igreja 
matriz de Paredes, a missa de 11.º aniversário de falecimento do seu 
filho. Aproveitam também para agradecer, desde já, a todos os familia-
res e amigos que participarem nesta eucaristia.
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O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos
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