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Centro Português da Nyckelharpa
vai nascer em Paredes

O projeto está a ser desenvolvido por várias entidades e terá 
o Conservatório de Música de Paredes como polo de ensino e 
divulgação deste instrumento medieval na Europa.     —  Pág. 5

Eduardo Cabrita inaugurou as obras de ampliação e re-
qualificação do quartel dos bombeiros de Baltar, orçadas 
em 820 mil euros, e destacou o papel dos bombeiros, que 
são a coluna vertebral do sistema de Proteção Civil.

O presidente da câmara pediu ao Governo 
apoios para avançar com obras de remode-
lação urgentes nos outros quatro quarteis 
do concelho.

Ministro aponta
bombeiros de Baltar
como exemplo

Comboio de Natal vai chegar
a todas as freguesias

A iniciativa faz parte da programação de Natal da autarquia que este ano foi reforçada e contempla mais 
iluminação nas ruas da cidade e uma tenda para um mercado de Natal e espetáculos. João Barros vence Rali de Paredes

Trail Team Bifase
fecha época com chave d’ouro

A equipa de Paredes conquistou o terceiro título nacional em 
Ferreira do Zêzere, depois a Taça de Portugal de Ultra Trail e o 
Campeonato Nacional de Ultra Trail Endurance.          —  Pág. 16

O piloto paredense foi o grande vencedor da prova de estrada 
que marcou o regresso do Campeonato do Norte de Ralis ao 
concelho. —  Pág. 15

—  Pág.  3
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Colóquio Dia Internacional
para Eliminação da Violência

Contra as Mulheres

►A violência doméstica foi um dos temas debatidos no colóquio dinamizado pela RLIS
     Paredes no auditório da Cespu, em Gandra.

O 
COLÓQUIO intitulado 
“Sê Dona de Ti – Conver-
sas em torno da violên-
cia contra as mulheres: 
da consciencialização à 

ação…” assinalou, em Gandra, o Dia 
Internacional para a Eliminação da 
Violência Contra as Mulheres, que se 
comemora a 25 de novembro.

A iniciativa foi organizada pela 
Rede Local de Intervenção Social (RLIS) 
de Paredes, cuja entidade promotora é 
a Associação para o Desenvolvimento 
Integral de Lordelo (ADIL), com o in-
tuito de “dar a conhecer melhor esta 
realidade e refl etir acerca das estra-

tégias de intervenção contra todas 
as formas de descriminação e vio-
lência de género”.

Segundo Manuela Vieira, coor-
denadora da RLIS Paredes, o coló-
quio procurou reunir profissionais 
que atuam diariamente junto desta 
problemática, de forma a conscien-
cializar e lutar contra a violência de 
género. 

Estiveram presentes profi ssionais 
da Associação Portuguesa de Apoio 
à Vítima (APAV),da Associação para o 
Planeamento da Família (APF Norte) e 
da Associação Plano i, que procuraram, 
também, dar a conhecer as realidades 
com as quais trabalham e refl etir sobre 
as estratégias de intervenção junto das 
mesmas.

A RLIS Paredes tem como obje-
tivos principais prevenir e intervir 
em situações de pobreza e exclusão 
social e contribuir para a autonomia 
e fortalecimento das competências 
pessoais.  

 O encontro contou também com a 
participação de representantes da CES-
PU, Raquel Esteves e José Carlos Cruz, 
da vereadora da câmara de Paredes, 
Beatriz Meireles e da diretora adjunta 
do Centro Distrital de Segurança Social 
do Porto, Rosário Loureiro, que salien-
taram a importância da divulgação 
desta problemática junto da popula-
ção e do trabalho em rede na resolução 
mais célere das situações de violência 
doméstica, muito presentes no conce-
lho de Paredes.

N
um mundo cheio de equívocos, contradições e 
desvios, também nos parece que devemos pen-
sar a nossa forma de ser e de estar sob o signo do 
afecto, visto que num mundo ainda hipotetica-
mente desprovido de sentimentos e governado 

apenas pelo pragmatismo circunstancial, predominantemen-
te neoliberal a todos os níveis, como vinha do antecedente, 
é sempre uma situação afastada da necessária ecologia das 
relações afetivas, marcado tão só pela competição desmedida 
de quem somente pensa na vida como um lugar de destaque 
na comunidade onde se insere.

Bem se ouve dizer a alto nível político, que temos de 
aprender a ser mais afetuosos, mais sinceros e mais leais nas 
relações que mantemos uns com os outros, por ser a falta de 
uma civilização do afecto que nos leva nos tempos de todas 
as tecnologias avançadas a situações descaradas de violência, 
delinquência, agressões sexuais, racismo, etc.

Sabemos que a abordagem do desenvolvimento da so-
ciedade pós-moderna tem de passar pelo exercício da auto-
consciência da pessoa humana, bem como pelo papel da fa-
mília e pelos problemas da sua ausência no caso comum das 
crianças sem lar e do seu rendimento escolar.

Naturalmente que os métodos de aprendizagem da vida 
em sociedade, no que respeita à pluralidade de conceitos, 
de opiniões e de ideias, não podem descurar a psicologia do 
afecto, nem a postura evolutiva de todo o ser humano.

Escravos que nos sentimos das interdições e das obriga-
ções que a sociedade de consumo nos impõe, à sombra do 
monopólio ideológico do demoliberalismo, acabamos quan-
tas vezes por não perceber o mundo em redor e, até, a perder 
a nossa própria autoestima.

Todos somos diferentes e todos somos iguais, infl uencia-
dos por diversos motivos, nomeadamente familiares, meio, 
história pessoa, pelo aprendizado, etc., mas a afectividade 
marca o traço fundamental das nossas relações.

Questionamo-nos sobre que tipo de sociedades quere-
mos constituir, mas tenhamos a esperança que sem uma ideia 
de afectividade, no contexto da vida e da sobrevivência, sem 
conhecimento psicológico dos atos, sem razões culturais, va-
gueamos por sobre a terra, quase sempre com grande pressa 
de viver materialmente bem, mas falta-nos o instante do so-
nho e da paixão ou da capacidade de sonhar, esquecidos que 
é sob o signo do afecto que o homem cria as condições ideais 
para sonhar ser Homem e pensar o Mundo.

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

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

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade 
ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignida-
de e privacidade das pessoas. 
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CÂMARA REFORÇA ANIMAÇÃO DE NATAL
PARA TRAZER MAIS GENTE À CIDADE

►O programa de Natal decorre de 1 de dezembro a 6 de janeiro e contempla diversas atividades.  

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
vai reforçar a animação 
de Natal de forma a atrair 
mais gente à cidade de 
Paredes. A programação 

“Espalhar Magia por Paredes” foi 
apresentada no passado dia 26 de no-
vembro, na Biblioteca Municipal, e de-
corre de 1 de dezembro a 6 de janeiro.

Este ano, a autarquia fez “um 
esforço financeiro maior” para le-
var o comboio de Natal a todas as 
freguesias, colocar iluminação em 
mais artérias da cidade e instalar 
uma tenda no Parque José Guilher-
me para receber um mercado de 
Natal e espetáculos.

O presidente da câmara de Pa-
redes, Alexandre Almeida, garantiu 
que nos próximos anos este orça-

mento será aumentado “à medida 
que consigamos melhorar a situa-
ção financeira da câmara”. Este ano 
vão ser investidos 85 mil euros na 
animação de Natal, Ano Novo e Reis, 
mais 20 mil que no ano passado.

Um mês recheado 
de atividades

A 1 de dezembro será inaugura-
da a iluminação de Natal, seguindo-
-se um concerto do Toy. Entre 1 e 23 
de dezembro o comboio de Natal vai 
chegar a todas as freguesias do con-
celho, com a presença do Pai Natal. 

No Parque José Guilherme ha-
verá carrosséis e uma tenda para um 
concerto do Grupo de Cavaquinhos 
de Baltar, o musical “Peter Pan”, o 
espetáculo infantil “Capuchinhos 
de Natal” e um mercado de Natal 

com artesanato e gastronomia.
A Loja Interativa de Turismo vai 

receber, até 31 de dezembro, uma ex-
posição de Pais Natal, da autoria das 
crianças e alunos do pré-escolar e 1.º 
ciclo e, até 6 de janeiro, um presépio 
em tamanho real, organizado pela 
Paróquia de Castelões de Cepeda. 

De 1 a 9 de dezembro a Casa da 
Cultura vai receber uma feira de an-
tiguidades, no dia 14, um concerto 
da Associação do Orfeão de Paredes 
e no dia 15 um concurso de coreo-
grafia e uma feira de Natal. No dia 
8 haverá um concerto beneficente 
dos músicos Maria José Souza Gue-
des e Luís Meireles e a 23 dezembro, 
uma marcha solidária, para ajudar 
a Ana Rita com a aquisição de uma 

cadeira de rodas elétrica.
No dia 16 haverá ainda um espe-

táculo de magia. Entre 15 de dezem-
bro e 6 de janeiro será possível tam-
bém visitar a “Christmas Treehouse”, 
uma árvore de Natal habitável, feita 
em madeira, pelos alunos da Escola 
Superior de Arte e Design (ESAD).

O programa de Natal engloba ain-
da atividades na Biblioteca Municipal 
e na Igreja Matriz de Paredes, onde se 
vão realizar, a 19 e 28 de dezembro, 
dois concertos do Conservatório de 
Música de Paredes e do Coro da Paró-
quia de Castelões de Cepeda.

O Pavilhão Rota dos Móveis vai 
acolher, de 13 a 16 de dezembro, um 
espetáculo de patinagem dinamizado 
pela Associação Desportiva de Patina-

gem Artística de Paredes e a 19 de 
dezembro a Festa de Natal “Encontro 
entre Nós”, para a população sénior.

A 15 de dezembro realiza-se 
ainda o Trail da Raposa, e a 5 de 
janeiro o Campeonato Regional de 
Corta-mato e 18.º Grande Prémio da 
Casa do Benfica em Paredes.

Na passagem de ano haverá, no 
Parque José Guilherme, um concer-
to de música de Mário Pedrosa, uma 
sessão de fogo-de-artifício piromu-
sical e a atuação de dj’s, com a pre-
sença de bares.

 A programação vai estender-se 
até aos Reis, com concertos do Con-
servatório de Dança do Vale do Sou-
sa e da Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa, nos dias 5 e 6 de janeiro.

Árvore que vai estar na
Casa da Cultura
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Jovem de Paredes está na lista
dos 40 líderes empresariais do futuro

►Diogo Carvalho foi nomeado pelo segundo ano consecutivo para o ranking dos empresários mais promissores, com idades até aos 40 anos.

D
IOGO CARVALHO é 
natural de Paredes e 
foi selecionado pelo 
segundo ano conse-
cutivo para integrar o 

ranking “40 líderes empresariais 
do futuro”, uma iniciativa do “Ex-
presso”, da Revista “Exame” e do 
Fórum de Administradores e Ges-
tores de Empresas (FAE), cuja lista 
foi divulgada no início deste mês.

A lista dos 40 empresários até 
aos 40 anos de idade mais pro-
missores pretende destacar uma 
nova geração de gestores, em 
várias áreas, que podem servir de 
exemplo a futuros gestores e em-
preendedores.

Na edição deste ano houve 
mais de 220 inscritos, dos quais 
204 foram considerados elegí-
veis. A seleção dos candidatos é 
feita em diferentes fases, passan-
do pela análise da informação 
nas candidaturas, entrevista com 
equipa de recursos humanos e 
apresentação individual perante 

o júri.
O top 10 e o grande vencedor 

só serão conhecidos a 10 de de-
zembro, numa cerimónia no Mer-
cado da Ribeira.

Diogo Carvalho é responsá-
vel pelos projetos de estratégia 
e operações na área de teleco-
municações, média e tecnologia 
da KPMG. Já trabalhou em vários 
países do mundo e em diferentes 
funções, sempre relacionada com 
otimização de custos e processos, 
definição de estratégias e trans-
formação digital/automatização 
de processos robóticos.

Atualmente, lidera uma equi-
pa de gerenciamento que tem 
como objetivo desenvolver negó-
cios e assegurar a satisfação dos 
clientes da KPMG.

Na edição do ano passado, 
Diogo Carvalho ficou em 14.º lu-
gar, numa lista liderada por Nuno 
Jorge Sebastião, fundador da 
Feedzai, especialista mundial no 
combate à fraude de pagamentos 
bancários através da inteligência 
artificial.
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Paredes vai ser um centro difusor
da Nyckelharpa na Europa

►O projeto envolve o município e o Conservatório de Música de Paredes e pretende ajudar
      a formar novos tocadores deste instrumento muito conhecido na Suécia, Itália e Alemanha. 

O 
MUNICÍPIO DE PAREDES, em 
conjunto com a Associação José 
Guilherme Pacheco – Conser-
vatório de Música de Paredes e 
outras entidades europeias, está 

a desenvolver um projeto de divulgação da 
nykelharpa em Portugal, que terá Paredes 
como polo de divulgação deste instrumento 
musical na Europa.

O encontro internacional que decorreu de 
23 a 25 de dezembro em Paredes, foi o ponto de 
partida para um projeto mais abrangente e am-
bicioso, que contempla a criação de um centro 
difusor da nyckelharpa, que vai ajudar a formar 
novos tocadores deste instrumento musical de 
origem medieval de corda friccionada muito co-
nhecido na Suécia, Alemanha e Itália.

Pela Casa da Cultura e o Conservatório 
de Música de Paredes passaram alguns dos 
melhores instrumentistas da nyckelharpa 
em todo o mundo, como Marco Ambrosini e 
Eva-Maria Rusche. Além de masterclass, a ini-
ciativa englobou também uma conferência, 
workshop’s e uma exposição de nyckelharpa 
e terminou com um concerto na igreja paro-
quial de Cete.

A vereadora da cultura, Beatriz Meireles, 
garante que o protocolo já está a ser elabora-
do e tem como elemento chave o Conserva-
tório de Música de Paredes, que será a âncora 
para potenciar e disseminar este instrumento.

Paulo Rocha, representante da Associa-
ção José Guilherme Pacheco, que tutela o 
Conservatório de Música de Paredes, acredita 
que o projeto será certamente diferenciador 
para a instituição, que tem o único professor 
habilitado para lecionar este instrumento em 
Portugal, que é o professor Sérgio Calisto. 

O objetivo é promover a nyckelharpa como 
instrumento de ensino no conservatório.

O professor de filosofia Aires Montenegro 
é um dos oito tocadores deste instrumento 
no país e o promotor deste centro portu-
guês da nyckelharpa, que pretende ser “um 
polo aglutinador de todas as atividades da 
nyckelharpa em Portugal, desenvolvendo 
uma forte ligação com as escolas”.

Este centro terá ainda como propósitos 
potenciar a realização de um encontro inter-
nacional anual, criar um ensemble e trazer 
para Portugal o terceiro polo do European 
Nyckelharpa Training, o curso oficial do ins-
trumento, que é ministrado apenas em Itália 
e na Alemanha.

Concerto na igreja paroquial de Cete
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Programa Mais Vida Ativa já abrange 600 pessoas
►O projeto do município de Paredes pretende promover o envelhecimento ativo e melhorar a qualidade de vida da população sénior do concelho.

de apresentação oficial da iniciativa, 
lembrando que a autarquia está 
também a promover um outro pro-
jeto de exercício físico para pessoas 
com diabetes tipo II.

“Não tenho dúvidas que estes 
projetos são, realmente, impor-
tantes porque além de melhorar a 
condição física promove também 
o convívio e a partilha de expe-

por 12 freguesias. “Além da parte 
física, este programa permite tra-
balhar, também, a parte social e 
cultural. Todos estes momentos 
são importantes para partilhar 
experiências e conviver com ou-
tras pessoas”, sublinhou Paulo 
Silva agradecendo o empenho das 
IPSS’s, das juntas de freguesia e dos 
técnicos da autarquia que ajudam a 
dinamizar o projeto.

Foram assinados protoco-
los com as juntas de freguesia de 
Aguiar de Sousa, Beire, Cete, Duas 
Igrejas, Lordelo, Louredo, Parada 
de Todeia, Paredes, Rebordosa, So-
breira, Vandoma e Vilela e a Associa-
ção de Apoio à Terceira Idade de S. 
Miguel de Beire, Associação para o 
Desenvolvimento de Cristelo – Ser 
Social, Associação para o Desenvol-
vimento de Rebordosa, Associação 
para o Desenvolvimento Integral 
de Lordelo, Associação para o De-
senvolvimento Integral de Sobreira, 
Casa do Povo de Bitarães, Centro 
Social de Cete, Centro Social e Pa-
roquial de Baltar, Centro Social e 
Paroquial de Recarei, Centro Social 
e Paroquial de S. Miguel de Gandra, 
Centro Social e Paroquial de Vilela, 
Centro Sócio-Educativo e Profissio-
nal de Parteira, Obra de Assistência 
Social da Freguesia de Sobrosa e 
Santa Casa da Misericórdia de Pa-
redes.

O 
PROGRAMA MAIS 
VIDA ATIVA, da câ-
mara de Paredes, vai 
mobilizar a população 
com mais de 50 anos 

para a prática de exercício físico. 
A iniciativa foi lançada há cerca de 

um mês e já conta com 600 participan-
tes inscritos que têm acesso a duas au-
las de atividade física por semana, de 
forma gratuita, realizadas em parceria 
com as juntas de freguesia e institui-
ções de solidariedade social. 

O objetivo é promover o enve-
lhecimento ativo e melhorar a qua-
lidade de vida da população sénior, 
do concelho. 

A cerimónia protocolar foi reali-
zada no passado dia 22 de novem-
bro, no Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo, onde decorreu tam-
bém a I Liga Boccia Sénior Mais Vida 
Ativa, com 400 participantes.

“Além de melhorar
a condição física,

promove o convívio
e a partilha

de experiências”
- ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente da câmara de Paredes

“Se há coisa em que este exe-
cutivo se tem empenhado é orga-
nizar, cada vez mais, iniciativas 
para os seniores do concelho. Já 
sabemos que as pessoas hoje vi-
vem mais tempo, mas também é 
importante que esses anos sejam 
vividos com mais saúde e quali-
dade”, disse o presidente da câma-
ra, Alexandre Almeida, na cerimónia 

riências entre todos. Espero que 
tirem o melhor proveito destas 
iniciativas porque a câmara mu-
nicipal estará sempre disposta a 
apoiar os idosos de Paredes”, fri-
sou o autarca. 

O vereador do desporto garan-
tiu que o projeto já abrange pratica-
mente todo o concelho, com 17 tur-
mas em funcionamento, divididas 

SOCIEDADE
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Casa da Cultura de Paredes
recebeu conferência

sobre cibersegurança
►A iniciativa foi direcionada para as empresas do concelho e teve
     como oradores dois especialistas na temática da cibernética. 

HELENA NUNES
— texto —

A 
CIBERSEGURANÇA é um dos 
grandes temas da atualidade e 
foi o mote de uma conferência 
que decorreu na Casa da Cultura 
de Paredes, no passado dia 21 de 

novembro.
Organizada pela câmara municipal de Pa-

redes, esta conferência contou com a presen-
ça de vários empresários do concelho e teve 
como oradores dois especialistas na temática 
da cibernética, que abordaram questões re-
levantes sobre a segurança do ciberespaço e 
partilharam estratégias para detetar ameaças 
dirigidas ao utilizador.

O docente João Paulo Magalhães, coor-
denador da licenciatura em Segurança Infor-
mática em Redes de Computadores da Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do 
Politécnico do Porto abordou um tipo de ata-
que muito frequente na rede, conhecido por 
“phishing”, que através de um email de engo-
do pode levar os utilizadores a revelar dados 
pessoais e/ou confidenciais.

Para antecipar estas situações de risco, 
sublinhou o docente, é fundamental adotar 
um conjunto de práticas, como observar o 
email, perceber a sua origem ou confirmar se 
o link é fidedigno.

“Solução passa
pela consciencialização” 

“Este tipo de ações é fundamental para 
sensibilizar as pessoas e ajustar as medidas 
preventivas de acordo com as táticas dos 
atores maliciosos”, reforçou António Pinto, 
outro dos oradores convidados da conferência. 
O professor da Escola Superior de Tecnologia 
e Gestão do Politécnico do Porto fez uma re-
senha dos ataques mais recentes em Portugal 
que tiveram impacto real em empresas. 

“Uma das modas mais recentes é pôr 
os sites de pessoas conhecidas a trabalhar 
a criptomineração por nós, pondo-os a pa-
gar a conta da eletricidade que seriamos 
nós a pagar. E temos vários casos destes 
em Portugal, que envolvem o Cristiano Ro-
naldo, o site do Dinheiro Vivo e da Worten”.

Muitas empresas em Portugal já possuem 
equipas de monotorização ativa para identifi-
car estas situações de risco, mas no grosso das 
PME’s a solução passa pela formação e cons-
ciencialização periódica. A ideia foi defendida 
pelo vereador das atividades económicas, 
Elias Barros, e pelo presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, que sublinha-
ram a pertinência do tema também para as 
instituições públicas, face à nova legislação 
de proteção de dados.
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Programa “Ocupa-te” vai preencher
férias de Natal de 120 jovens de Paredes
►O programa vai desenvolver-se na primeira semana de interrupção letiva, entre 17 e 21 de dezembro.
►O objetivo é preencher os tempos livres com atividades desportivas, sessões de cinema e teatro musical e visitas a monumentos da
     Rota do Românico.

A 
CÂMARA DE PARE-
DES vai promover um 
programa de ocupação 
das pausas letivas para 
os jovens do concelho. 

A iniciativa chama-se “Ocupa-te” 
e vai decorrer já durante as férias 
de Natal, proporcionando aos jo-
vens, entre os 13 e os 18 anos, um 

conjunto de atividades desportivas, 
culturais, educativas e lúdicas, de 
forma gratuita

Para o vereador da juventude, 
as atividades visam “aproximar os 
jovens da cultura e tradições do 
concelho, ajudando até no com-
bate ao abandono escolar por da-
rem motivação aos alunos, mas 
também a integração social e o 
apelo ao voluntariado”. “Quere-
mos também dar a conhecer pro-

jetos como o Fórum da Juventude 
e o Conselho Municipal da Juven-
tude e apelar à participação dos 
jovens com sugestões”, reforçou 
Paulo Silva.

“Uma das preocupações é 
apoiar as famílias” e “chegar a jo-
vens de todas as freguesias”, disse 
também o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, garantindo que 
o objetivo é alargar o número de va-
gas nas próximas edições.

Do conjunto de atividades pre-
vistas, destaca-se o hóquei em cam-
po e o basquetebol, os “jogos sem 
fronteiras”, sessões de cinema e 
teatro musical, visita ao centro in-
terpretativo da Rota do Românico, 
em Lousada, visita a monumentos 
do Românico e ao Parque Natural 
da Senhora do Salto, em Aguiar de 
Sousa.

O programa vai desenvolver-
-se na primeira semana de inter-

rupção letiva, entre 17 e 21 de 
dezembro, e as inscrições já estão 
a decorrer. O local de acolhimento 
será o Centro Escolar de Paredes, 
a partir das 8h30 e o transporte 
apenas será garantido durante as 
atividades, que decorrerão entre 
as 9h e as 17h30. 

Durante os períodos de férias 
os jovens e alunos terão também 
acesso às piscinas municipais, a um 
preço reduzido em 50%.
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Podologista ROPE® Reabilitação
e Otimização de Performance 
CLÍNICAS NUNO MENDES

M
ais do que uma questão estética, o eritema pérnio, conhe-
cido por frieiras, consiste numa lesão da pele resultante 
da ação física do frio sobre os vasos sanguíneos super-
fi ciais. À superfície da pele, existem pequenos vasos por 
onde o sangue circula (circulação superfi cial), permitindo 

uma adaptação à temperatura ambiente a que colocamos o nosso or-
ganismo. A contração ou diminuição do tamanho dos vasos pelo frio é 
fi siológica, porém, há pessoas mais sensíveis do que outras, o que impe-
de que a circulação do sangue até às extremidades do corpo seja feita de 
uma forma efi caz. Como tal, as frieiras são carateristicas do tempo frio 
que se faz sentir no inverno e das terras altas com ar mais rarefeito.

Os locais do corpo mais comuns para o aparecimento são as nossas 
extremidades, ou seja, dedos das mãos, dedos dos pés, nariz, orelhas, 
podendo aparecer em zonas menos comuns como joelhos ou mesmo 
nas nádegas. O sintoma mais dífi cil de tolerar é a comichão persis-
tente. Quanto à prevalência, os estudos efetuados apontam para maior 
prevalência no género feminino, com idades entre os 15 e os 30 anos, 
no entanto, esta situação poderá abarcar desde jovens a idosos.

Os sintomas mais frequentes são relatados como vermelhidão inicial e 
temperatura muito fria em simultâneo, cor pálida ou arroxeada aliada a 
comichão, edema, dormência, dor e infl amação. Em casos mais extremos, 
podem surgir bolhas ou mesmo gretas na pele. Esta condição é muitas vezes 
confundida com geladuras, no entanto, enquanto nas geladuras ocorre con-
gelamento da pele e necrose, as frieiras são lesões teciduais não congelantes.

Existem determinados fatores que infl uenciam o aparecimento de friei-
ras, tais como, viver num local com clima frio, ou seco e ventoso, lavar as mãos 
frequentemente com água fria (donas de casa são um grupo vulnerável), 
profi ssionalmente ter de mexer muito em água, gelo ou estar em arcas frigo-
rífi cas, fumar e/ou beber álcool (vasoconstrição periférica), assim como por-
tadores de doenças que não tenham uma boa sensibilidade na pele ou que 
interfi ram na resposta a dar ao frio nas extermidades, tais como os diabéticos.

As frieiras podem ser prevenidas mantendo os pés e as mãos quen-
tes durante o inverno e evitando oscilações extremas de temperatura. São 
também fatores importantes no diagnóstico de outras patologias tais como 
a doença lúpus ou a síndrome de Raynaud. Para evitar o seu aparecimento, 
deve proteger-se do frio, da humidade e do vento (ou limitar o tempo de 
exposição) e usar roupas adequadas à estação e à temperatura ambiente. É 
importante proteger bem as zonas do corpo mais expostas, hidratar bem as 
mãos várias vezes ao dia, usar luvas, para manter a temperatura das mãos, 
usar meias de lã ou algodão, caso haja essa necessidade, beber água e fazer 
uma alimentação saudável, evitando os açúcares (pois potenciam a infl ama-
ção). Não fume e evite alimentos com cafeína: o tabaco e a cafeína contri-
buem para a constrição dos vasos sanguíneos, o que também está na origem 
das frieiras. No entanto, caso a pele fi que pálida, com bolhas, ou caso sinta 
alguma difi culdade motora, dor agravada ou mesmo febre, deve consultar 
apoio clínico. Se não forem prevenidas ou atempadamente tratadas, as 
frieiras podem provocar danos nas camadas mais profundas da pele, 
lesões nos tecidos e nos músculos, problemas nos ossos e até infeções. 
Os danos podem até ser permanentes e irreversíveis, por processos de isque-
mia, e pode haver morte dos tecidos por falta da circulação.

Os tratamentos mais comuns são os tópicos, com cremes/pomadas, ou 
a medicação oral com indicação terapêutica de vasodilatação. Massajar o 
local levemente com cremes hidratantes ou antipruriginosos alivia os sinto-
mas de comichão, edema e vermelhidão. Como um adjuvante natural, o chá 
de gengibre ou suplementos alimentares à base de gingeng estimulam a 
circulação periférica do nosso organismo. Caso se reveja nestas condições 
poderá sempre contar com a nossa ajuda na solução deste problema.

FRIEIRAS

PUB
PUB

Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
Telf./Fax.: 255 783 633  ●  Telm.: 913 660 844 | 914 613 916
geral@fmferraz.pt  ●  www.fmferraz.pt

A CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES vai apoiar 
as “famílias economica-
mente vulneráveis” do 

concelho, na aquisição de próteses 
auditivas, de forma a melhorar a sua 
qualidade de vida.

Para benefi ciarem do apoio, as 
famílias devem dirigir-se aos servi-

Famílias carenciadas vão receber
apoio para próteses auditivas

►O apoio deve ser requerido no balcão único da autarquia ou nos balcões de
     atendimento localizados em Rebordosa e Recarei.

ços do balcão único da câmara de 
Paredes, ou aos balcões de atendi-
mento localizados nas freguesias de 
Rebordosa e Recarei.

Citada na nota de imprensa do 
município, a vereadora de ação so-
cial, Beatriz Meireles, garante que 
“é preocupação diária desenvol-
ver todos os esforços para pro-
porcionar a melhor qualidade 
de vida a todos os paredenses, 
especialmente aos que têm mais 

difi culdades económicas, como já 
estávamos a fazer, por exemplo, 
com a comparticipação de medi-
camentos”.

O referido atendimento decor-
re todas as quartas feiras, das 9h30 
às 12 horas, de forma alternada, ou 
seja, uma técnica de Ação Social 
garante o atendimento social numa 
semana na Junta de Freguesia de 
Recarei e na seguinte, na Junta de 
Freguesia de Rebordosa.

U
M HOMEM DE 53 ANOS 
esfaqueou o irmão, de 50 
anos, no passado dia 18 
de novembro, em Lorde-

lo, Paredes. Segundo o Correio da 
Manhã, antes de ser esfaqueada, a 
vítima tinha agredido o outro irmão 
com uma pedra na cabeça. 

O mesmo jornal adianta que as 
agressões entre os irmãos são descri-
tas pelos vizinhos como frequentes. O 
agressor fugiu a pé para o quartel dos 
bombeiros voluntários de Lordelo, onde 
foi assistido a ferimentos na cabeça.

Os dois irmãos foram depois 
transportados pelos bombeiros 

Homem tenta matar irmão
à facada em Lordelo

►Os dois irmãos foram assistidos pelos bombeiros voluntários de Lordelo e
     transportados para o hospital. 

tários de Paredes ao local.
O alerta foi dado às 23h55 e fo-

ram mobilizados 24 homens, apoia-
dos por cinco viaturas. 

Segundo fonte da corporação, o 
fogo foi causado por um curto-cir-
cuito. Não houve feridos a registar, 

Curto-circuito provoca
incêndio em habitação 

U
M CURTO-CIRCUITO 
numa máquina de lavar de 
uma habitação situada na 
Rua do Soutilho, Madale-

na, Paredes, mobilizou na passada 
segunda-feira, dia 19 de novembro, 
uma equipa dos bombeiros volun-

apenas alguns danos materiais na 
cozinha da habitação, que fi cou 
danifi cada devido ao fumo do in-
cêndio.

No local estiveram presentes 
elementos da GNR e da Polícia Mu-
nicipal.

►Não houve feridos a registar, mas o fumo do incêndio danifi cou a cozinha da
     habitação situada na Madalena, Paredes. 

para o hospital Padre Américo, em 
Penafi el. A Viatura Médica de Emer-

gência e Reanimação (VMER) e a 
GNR estiveram no local.
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Município cedeu antiga escola de Vila 
Cova à Associação Patudos de Paredes

►O protocolo foi assinado a 15 de novembro e vai dotar a associação de melhores condições para promover a adoção de animais abandonados.

O 
MUNICÍPIO DE 
PAREDES ce-
deu as instala-
ções da antiga 
escola básica do 

1.º ciclo de Vila Cova de Car-
ros à Associação Patudos de 
Paredes. O protocolo foi as-
sinado no passado dia 15 de 
novembro e vem dotar a as-
sociação de um espaço físico 
para continuar a desenvolver 
a sua atividade de proteção e 
defesa dos direitos e bem-es-
tar dos animais.

Na cerimónia, que de-
correu no salão nobre da 
autarquia, o presidente da 
câmara Alexandre Almeida 
assumiu que “esta parce-
ria vai contribuir para dar 

Patudos de Paredes
A APP é uma associação sem fins lucrativos cuja mis-

são é a recolha, o bem-estar e a promoção da adoção res-
ponsável de animais abandonados ou entregues no canil 
municipal. 

É a única associação do concelho a dar esta resposta e 
conta com a ajuda de vários voluntários, famílias de acolhi-
mento e parceiros de saúde.

resposta às necessidades 
do concelho e ajudar a 
construir uma estratégia 
que promova a adoção 
responsável dos animais 
abandonados”.

Para o presidente da 
Associação Patudos de Pa-
redes, Nuno Abreu, este “é 
um momento importante 
para a associação” que, 
três anos depois de ser cria-
da, “passa a ter um local 
físico, além da internet, 
onde as pessoas nos po-
dem encontrar”. 

“Esta escola reúne to-
das as condições que vão 
ao encontro das atuais 
necessidades da associa-
ção. O executivo deu-nos 
a oportunidade de reali-
zarmos um melhor traba-
lho, prestando cuidados 

de saúde e promovendo a 
adoção dos animais reco-
lhidos, ajudando-os a te-
rem um destino diferente 
do abate”, sublinhou.

A Associação de Patu-
dos de Paredes será respon-
sável por todas as despesas 
decorrentes do uso do es-
paço, não podendo utilizar 
o interior do edifício para a 
guarda/alojamento dos ani-
mais acolhidos. 

A associação fica tam-
bém responsável pela pro-
moção da adoção dos ani-
mais incluídos no quadro 
de adoção do Serviço de 
Saúde Pública Veterinária 
do Município, e apoiar e 
participar em iniciativas 
deste âmbito.

Já ao município com-
pete proceder à recolha e 

captura de animais vadios 
ou errantes.

Abandono
aumentou
com a nova
legislação

Nos últimos três anos a 
Associação Patudos de Pa-
redes ajudou a retirar das 
ruas do concelho mais de 
mil animais abandonados, 
através da adoção responsá-
vel. Porém, este esforço não 
é suficiente para responder 
às necessidades reais e ao 
aumento “muito expressi-
vo” do número de casos de 
abandono em Portugal, após 
a entrada em vigor da nova 
legislação que criminaliza os 
maus tratos e o abandono 
dos animais de companhia.

Os dados da Ordem dos 
Veterinários apontam para 
um aumento de 22% no nú-
mero de animais abandona-
dos em 2017, ano em que 
foram recolhidos mais de 14 
mil animais em Centros de 
Recolha Oficiais. 

Em Paredes, embora não 
existam dados concretos, a 
veterinária municipal garan-
te que a situação também 
ficou descontrolada com as 
novas legislações. “Fazíamos 
a recolha de 500 animais 
por ano. Com as alterações 
legislativas e a redução da 
colaboração das pessoas 
na adoção, estes animais 
continuam nas ruas”. 

Adélia Pereira diz que a 
legislação não teve o “im-
pacto desejado”, sobretu-
do pela falta de informação 
e sensibilização dos donos. 
“Muitos acabam por aban-
donar os animais com 
medo de penalizações”, rei-
tera.

Os pedidos de ajuda para 
recolher gatos também têm 
aumentado e o canil munici-
pal está sem capacidade para 
acolher mais animais, garan-
te a veterinária. “Estamos a 
lidar com uma nova reali-
dade, também na questão 
da adoção. Não há uma 
procura nos canis porque o 
abate foi proibido e as pes-
soas pensam que não pre-

cisam de adotar os animais 
porque eles estão bem”. 

A câmara municipal tem 
um projeto para aumentar e 

melhorar o espaço do canil 
municipal, mas está a aguar-
dar pela aprovação dos fun-
dos comunitários.
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Ministro inaugurou ampliação
do quartel dos bombeiros de Baltar

►Eduardo Cabrita deixou elogios aos bombeiros e apontou a corporação de Baltar como exemplo pela aposta no investimento.
►As obras de ampliação e remodelação do quartel custaram 820 mil euros e foram comparticipadas por fundos comunitários.
►Presidente da câmara pediu apoio ao Governo para as “obras urgentes” nos outros quatro quarteis de bombeiros do concelho. 

O 
MINISTRO DA ADMI-
NISTRAÇÃO INTER-
NA, Eduardo Cabrita, 
inaugurou, no passado 
domingo, dia 25 de no-

vembro, as obras de remodelação e 
ampliação do quartel dos bombei-
ros voluntários de Baltar. 

Uma obra orçada em 820 mil eu-
ros, sendo que 565 mil foram apoia-
dos pelo Governo, através de uma 
candidatura no âmbito do POSEUR – 
Programa Operacional de Sustentabi-
lidade e Eficiência no Uso de Recursos. 

Os bombeiros de Baltar passam, 
assim, a contar com um quartel do-
tado de novas camaratas e vestiá-
rios masculinos e femininos, uma 
zona de comando e gestão de ope-
rações, uma zona de higienização e 
eficiência energética e um espaço 
polivalente. As obras permitiram 
ainda retirar o amianto e substituir 
as coberturas do quartel.

Eduardo Cabrita mostrou-se 
satisfeito por visitar o município 
Paredes, “um dos mais jovens 
municípios portugueses e um 
dos símbolos da dinâmica eco-
nómica portuguesa, pela sua 
capacidade exportadora e de 
gerar emprego”, e em que os 
seus bombeiros voluntários re-
presentam o melhor da tradição 
portuguesa assente no volunta-
riado. “Os bombeiros são a co-

luna vertebral do nosso sistema 
de Proteção Civil”.

“Em Baltar estamos
com verdadeiros

bombeiros
do século XXI”

- Eduardo Cabrita, Ministro da 
Administração Interna

Homenagear os 90 anos de his-
tória dos bombeiros voluntários de 
Baltar é também a oportunidade de 
olhar para os desafios do futuro, de-
fendeu Eduardo Cabrita. “O desafio 
para os bombeiros portugueses é 
ter orgulho na sua história, na sua 
permanente dedicação às popu-
lações, mas saber olhar o futuro. 
Baltar é um bom exemplo disso, 
pela aposta no investimento, com 
a ampliação do quartel”. 

O Ministro da Administração 
Interna sublinhou ainda o investi-
mento do Governo na moderniza-
ção e renovação dos equipamentos 
dos bombeiros portugueses e tam-
bém a aposta no factor humano. 
“Os bombeiros de Baltar, com 
os seus 34% de mulheres, são 
o exemplo daquilo que hoje é 
uma sociedade igualitária. Uma 
imagem de bombeiros em que 
só homens são o rosto dos bom-
beiros corresponde a uma visão 
do século XIX que não percebeu 
ainda os tempos em que vivemos. 
Mas aqui, em Baltar, estamos com 

verdadeiros bombeiros do século 
XXI”, destacou.

Em dia de aniversário, foram fei-
tas várias condecorações e home-
nagens, incluindo ao presidente da 
associação humanitária, apontado 
como o principal responsável pelas 
obras no quartel.

No seu discurso, José Alberto 
Sousa realçou que as instalações dos 
bombeiros de Baltar são hoje “uma 
grande plataforma operacional 
de relevância estratégica distri-
tal e até regional, no dispositivo 
especial de combate a incêndios 
florestais”, dado incorporar um he-
liporto, um grupo de intervenção, 
proteção e socorro da GNR e uma 
unidade local de formação da escola 
nacional de bombeiros.

“Esta é uma instituição que a 
nível do socorro se afirma como 
uma das mais bem equipadas”, fri-
sou o dirigente, assumindo que estas 
obras são um “exemplo positivo da 
promoção da igualdade e da não 
discriminação em função do gé-
nero, tendo em conta o seu papel 
enquanto entidades zeladoras do 
bem-estar das comunidades.

Durante a sessão tomaram ain-
da posse Isabel Silva, Manuel Duar-
te e Pedro Coelho como adjuntos 
de comando e António Ferreira 
como segundo comandante. Entre 
os distinguidos esteve também o 
comandante da corporação, Delfim 
Cruz, que está a quatro meses de 
terminar a sua comissão de serviço.

“Numa fase conturbada em 

que não se sabe exatamente o que 
pretendem dos bombeiros, mui-
tas dúvidas se colocam. Espero 
que este 90.º aniversário seja para 
nós um momento de reflexão pelo 
que representamos, pelo trabalho 
que desenvolvemos, como temos 
sido tratados e aquilo que pode-
mos melhorar para responder de 
forma mais eficaz às necessidades 
da população”. 

“Estas obras
vão dar todas as

condições aos
bombeiros de Baltar”

- Delfim Cruz, comandante da 
corporação 

Além dos elogios aos bombei-
ros Delfim Cruz destacou também 

o trabalho dos órgãos sociais e em 
particular do presidente da asso-
ciação, o principal impulsionador 
destas obras que “vão dar todas 
as condições aos bombeiros de 
Baltar”. 

“A maior fortuna de qualquer 
instituição são as pessoas. Não 
é diferente nos bombeiros, pois 
são eles a essência e a razão desta 
associação. Ter um bom quartel e 
equipamentos é importante, sem 
dúvida, mas nós somos um cor-
po de bombeiros de excelência 
porque vós sois bombeiros com 
grande altruísmo, grande von-
tade de servir e muita coragem”, 
salientou, agradecendo o empenho 
e a dedicação de todos. 

O presidente da câmara de Pa-
redes, Alexandre Almeida, elogiou o 
trabalho realizado pelos bombeiros 
na proteção e segurança das po-
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Obras nos outros quarteis “também são urgentes”

E
XISTEM mais quatro quarteis 
de bombeiros, no concelho, 
que não foram intervencio-
nados e necessitam de obras 

urgentes. O presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, 
aproveitou a presença do Ministro 
em Baltar para pedir mais apoios 
do Governo, de forma a responder 
a uma nova realidade.

“No concelho de Paredes já 
mais de 30% dos elementos dos 
corpos de bombeiros das cinco cor-
porações são mulheres e não pode-
mos fi car alheios a esta realidade. 
Por isso também são necessárias 
remodelações urgentes nos ou-
tros quatro quarteis do concelho, 
adequando as camaratas, balneári-
os e vestiários a esta nova realida-
de”, frisou o autarca, garantindo que 
as necessidades estão devidamente 
assinaladas pelas corporações.

Os bombeiros de Rebordosa já 
elaboraram um projeto de remode-
lação parcial do quartel, que prevê 
a criação de camaratas, balneários 
e vestiários femininos, para além de 
outros espaços essenciais. 

Os Bombeiros de Lordelo am-
bicionam a construção de um novo 
quartel, para responder também ao 
aumento do número de efetivos, à 
presença de mulheres bombeiras as-
sim como à necessidade de acomodar 
a frota de veículos de emergência e 
socorro e de combate a incêndios.

No quartel dos bombeiros de 
Cete também estão identifi cadas 
“graves carências ao nível da re-
moção do fi brocimento e adap-
tação das camaratas, balneários 
e vestiários e salas de formação”. 
Por fi m, no quartel dos bombeiros 
de Paredes prevê-se a ampliação da 

Paredes registou o maior número de incêndios 
- Até 24 de novembro deste ano foram registadas 337 ocorrências 

no município de Paredes, que é o concelho com maior número de incên-
dios em todo o país, disse o Ministro da Administração Interna;

- A Área Metropolitana do Porto e o Vale do Sousa são as zonas com 
maior número de ocorrências.

- Entre os 10 concelhos com mais ignições estão também Penafi el 
(em terceiro) e Gondomar (em sexto), além de outros três municípios 
da região.

bombeiros voluntários”, reforçou 
o governante, garantindo que até 
ao fi nal do ano serão criadas mais 
41 novas EPI. 

O objetivo será aumentar este 
número de forma gradual, para que 
exista, pelo menos, uma EPI em to-
das as 450 associações humanitárias.

Eduardo Cabrita destacou ainda 
“o trabalho notável” que os bom-
beiros e proteção civil realizaram 
ao longo do ano e que permitiu di-
minuir a área ardida. O governante 
deu o exemplo do município de Pa-
redes, que registou o maior núme-
ro de incêndios de todo o país em 
2018 (337 ocorrências), mas teve 
uma área ardida quase irrisória. 

“Isso deveu-se ao vosso esfor-
ço de limpeza da fl oresta, de pre-
venção e de resposta imediata”, 
defendeu o ministro, sublinhando 
também os resultados positivos do 
país, com a redução de 43% do nú-
mero de ocorrências e de 68% da 
área ardida, relativamente à média 
dos últimos 10 anos.

Para melhorar estes números 
no próximo ano, reforçou Eduardo 
Cabrita, é necessário continuar a 
reforçar as EIP, apostar em equipa-
mentos dos bombeiros, na limpeza 
da fl oresta, na prevenção primária e 
em mecanismos de autoproteção.

base de apoio logístico que atua ao 
nível do distrito do Porto, e necessita 
de ver aumentada a sua capacidade 
e qualidade de acolhimento.

A solução para parte destes pro-
blemas, disse Alexandre Almeida, 
passa pela “abertura de uma nova 
candidatura a fundos comuni-
tários e também por um investi-
mento camarário, que o executi-
vo está disposto a fazer à medida 
que conseguirem equilibrar as 
paupérrimas condições fi nancei-
ras da câmara de Paredes”.   

Outra das necessidades apon-
tadas pelo autarca é o reforço do 
número de equipas de intervenção 

permanente no concelho. “A cria-
ção das EPI, em Paredes e Baltar, 
trouxe um reforço da capacidade 
operacional dos bombeiros. Isto é 
de extrema importância para um 
concelho como Paredes, que este 
ano registou o maior número de 
ignições de incêndios fl orestais 
da Área Metropolitana do Porto”.

41 novas EPI
até ao fi nal do ano

Em resposta ao repto lançado 
pelo autarca, o Ministro da Admi-
nistração Interna lembrou que só 

este ano foram criadas 120 novas 
Equipas de Intervenção Permanen-
te no país, compostas por mais de 
600 bombeiros portugueses. “Nun-
ca se constituíram num só ano 
tantas equipas profi ssionais nos 
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Especialidas: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto

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  |  Serviço para foraAlmoços 

Serviço para fora de frango e costelinhas na brasa

pulações e destacou a importância 
destas obras de requalifi cação e 
ampliação do quartel dos bombei-
ros de Baltar.

 “Foi através do apoio a fun-

dos comunitários que avança-
ram estas obras, mas também 
muito graças à grande capaci-
dade de gestão desta direção 
pois o município ainda não 

teve capacidade financeira para 
apoiar esta corporação de bom-
beiros como ela merecia”, res-
salvou o autarca, assumindo que 
estas obras dotaram o quartel 

de novas camaratas e vestiários 
masculinos e femininos, zona de 
comando e gestão de operações, 
uma zona de higienização, efi-
ciência energética.

“Estou consciente de quanto 
o município que giro é devedor 
desta corporação de bombeiros e 
espero no futuro ser capaz de sal-
dar esta dívida”, rematou.
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JOÃO BARROS VENCEU
RALI DE PAREDES

►O “FILHO DA TERRA” não deu hipóteses à concorrência num fi m-de-semana de competição marcado pelo mau tempo.
►Os pilotos Luís Delgado e André Cabeças ocuparam os restantes lugares do pódio.

J
OÃO BARROS FOI O GRANDE VEN-
CEDOR DO RALI DE PAREDES, a 
prova de estrada que decorreu no 
passado fi m-de-semana e marcou o 
regresso do Campeonato Norte de 

Ralis ao concelho. O “fi lho da terra” não deu 
hipóteses à concorrência e superou todas as 
difi culdades causadas pelo mau tempo.

O piloto de Paredes alcançou a liderança 
logo no primeiro dia de prova. Mas no domin-
go, atacou forte nas primeiras especiais de 
Baltar (8,42km) e Alvre (10,15km) e alargou a 
sua vantagem sobre o segundo classifi cado, 
Luís Delgado, para mais de 24 segundos.

Vítor Ribeiro tentava fazer frente ao pi-
loto de Paredes, mas teve problemas nos 
pneus do Citroen DS3 R5 e começou a perder 
tempo. Ribeiro acabou mesmo por perder o 
segundo lugar para Luís Delgado, após a se-
gunda passagem pelas duas especiais do dia, 
altura em que João Barros já levava mais de 
52 segundos de vantagem.

“Conseguimos dar
uma alegria a todos

os paredenses, a quem 
dedico este triunfo”.
- PILOTO PAREDENSE JOÃO BARROS

O piloto paredense acabou mesmo por 
ser o grande vencedor, terminando com mais 
de 1m39’s de diferença para o piloto de Cha-
ves, Luís Delgado, que fi cou na segunda po-
sição. No terceiro posto fi cou André Cabeças, 
com Mitsubishi Evo IX.

No fi nal da prova, João Barros mostrou-se 
satisfeito com a sua prestação no rali. “Conse-
guimos aquilo a que nos tínhamos propos-
to, que foi vencer e dar uma alegria a todos 
os paredenses, a quem dedico este triunfo”.

O triunfo na derradeira especial do rali 
permitiu ao paredense Alfredo Barros con-
cluir a prova na quarta posição, fi cando a seis 
segundos de fazer companhia ao sobrinho no 
pódio fi nal. 

A prova que o CAMI levou a efeito este 

fi m-de-semana pode não ter a ajuda do São 
Pedro, mas a organização conseguiu levar a 
‘bom porto’ a prova, com a ajuda da câmara 
municipal de Paredes. 

Na cerimónia de entrega de prémios, o 
presidente Alexandre Almeida, felicitou os pi-
lotos e em particular o vencedor, João Barros, 
e fez um balanço muito positivo da iniciativa. 
“O nosso esforço é para conseguir trazer 

mais gente a Paredes e esse objetivo foi 
alcançado. Apesar do mau tempo, tivemos 
um fi m-de-semana em cheio. Foi interes-
sante ver a quantidade de pessoas que 
estiveram aqui em Paredes, no parque de 
assistências, e também espalhadas pelo 
troço de Baltar, Vila Cova, Vandoma e pelo 
sul do concelho, nomeadamente em Reca-
rei, Sobreira e Aguiar de Sousa”.

DESPORTO
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Camponato de Portugal
Série B – 12.ª jornada

Paredes ....................................................3
Marítimo B ..............................................0

Próxima jornada: 2 dezembro (15h)
Cinfães - Paredes

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 14.ª jornada

Vila Meã ...................................................2
Rebordosa ...............................................2

Aliados de Lordelo ...............................1
Aliança de Gandra ................................0

Nun’Álvares .............................................0
Freamunde .............................................3

Próxima jornada: 9 dezembro
Aliança de Gandra - Lousada

Sousense - Rebordosa
FC Vilarinho - Aliados de Lordelo 

Tirsense -  Nun’Álvares

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 10.ª jornada 

Raimonda ................................................0
Parada ......................................................2

FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada

Sorteio da 3.ª eliminatória
da Taça da AF Porto

►Cinco equipas do concelho já conhecem os seus adversários nesta 
fase da prova, organizada pela Associação de Futebol do Porto.
►Os jogos da terceira eliminatória vão disputar-se a 2 de dezembro. 

J
Á SÃO CONHECIDOS os jogos da 3.ª 
eliminatória da Taça da Associação de 
Futebol do Porto (AF Porto). O sorteio 
foi realizado na passada quarta-feira, 
dia 21 de novembro, na sede da AF 

Porto.
Nesta fase da competição já entram as 

equipas da Divisão de Elite. Os 32 jogos desta 
jornada vão disputar-se no dia 2 de dezem-
bro, às 15 horas.

Aliados de Lordelo, Aliança de Gandra, 
Sobrosa, Rebordosa e SC Nun’Álvares, são as 
cinco equipas do concelho que vão entrar em 
campo nesta terceira eliminatória. Aliados de 
Lordelo, Aliança de Gandra e Sobrosa vão en-
frentar emblemas da série 1 da Divisão Elite, 
enquanto Rebordosa e Nun’Álvares enfren-
tam equipas da Divisão de Honra.

USC Baltar, FC Parada e ISC Sobreirense já 
foram eliminados da prova. O FC Parada e o 
Sobreirense foram excluídos logo na jornada 
de abertura, pelo Aldeia Nova e o Baltar, res-
petivamente. Já os baltarenses foram elimi-
nados após a derrota com o Gulpilhares, na 
segunda eliminatória.

Jogos das equipas do concelho:

Vila FC – Aliados de Lordelo 
(parque jogos Soares dos Reis)

FC Maia Lidador – Aliança de Gandra
(estádio municipal da Maia)

CCD Sobrosa – FC Foz 
(estádio CCD Sobrosa, Paredes)

Rebordosa AC – ARDC Gondim-Maia 
(Complexo Desp. Azevido)

SC Nun’Álvares – AD Marco 09 
(Complexo Desp. Nun’Álvares, Recarei)

Sobrosa ....................................................0
Penamaior ...............................................2

Lagares .....................................................2
Aliados de Lordelo B ............................1

Baltar .........................................................0
Baião .........................................................0

Próxima jornada: 9 dezembro
Baião B - FC Parada

Lousada B - CCD Sobrosa
Aliados de Lordelo B - Citânia de Sanfins

Baltar - Salvadorense

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1 - 10.ª jornada 

Escola Futebol 115 ...............................0
Sobreirense ............................................4

Vandoma .................................................5
1.º Maio Figueiró ...................................0

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 8.ª jornada 
Paredes ....................................................3
São Mateus .............................................4

Próxima jornada: 1 dezembro (16h00)
ACR Lordelo - Paredes

Equipa de Paredes sagrou-se
campeã nacional de ultra trail

►A equipa Trail Team Bifase fechou a época com chave de ouro, conquistando o terceiro título nacional para Paredes.

A 
EQUIPA DE PAREDES TRAIL 
TEAM BIFASE sagrou-se, no pas-
sado dia 10 de novembro, campeã 
nacional de ultra trail e fechou 
a época de 2018 com chave de 

ouro. 
A final do campeonato nacional de ultra 

trail foi disputada em Ferreira do Zêzere pelos 
melhores atletas nacionais e respetivas equi-
pas, destacando-se a antiga Campeã Nacio-
nal, EDV-Viana Trail e o Dr. Merino/4Moove. 

A equipa Trail Team Bifase conseguiu uma 
vantagem significativa de seis pontos para a 
segunda classificada, graças ao esforço dos 
atletas Bruno Sousa (de Paredes), Nuno Sil-
va (Pombal), Leonel Cunha (Penafiel) e Hugo 
Gonçalves (Marco de Canaveses), que “de-

ram o seu melhor e contribuíram, de forma 
decisiva, para que a equipa entrasse para 
a história do trail nacional”, salientou o res-
ponsável pela equipa, José Sá.

A equipa de Paredes conquistou o tercei-
ro título nacional, depois da vitória na Taça de 
Portugal de Ultra Trail, em Vila Real, na aber-
tura da época e da conquista do campeonato 
nacional de ultra trail endurance, em julho 
passado.

Sobre os objetivos para a próxima épo-
ca, José Sá diz que a equipa vai tentar fazer 
o pleno nos campeonatos nacionais de trail e 
participar em algumas provas no estrangeiro, 
“projetando assim a equipa a nível inter-
nacional”.

Também o número de atletas sofrerá uma 
alteração, estando já garantidas as presenças 
dos atletas Tiago Godinho, Hugo Neves, Bru-
no Jesus e Álvaro Moreira.

HELENA NUNES
— texto —
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●Agrupamento de Escolas de Vilela

RECEITA
DE NATAL

● Ariana Moreira, 10.º VD 

Ingredientes:
v250 gr de carinho 
v1 colher de sopa de boa disposição 
vCompaixão q.b.
v2,5 dl de saudade
v5 dl de expectativas
v6 ovos de respeito
v1/2 cálice de espírito natalício
vPó de loucura
vChocolate
vAmor em excesso
vVinho
vIguarias para comer com o néctar dos 
deuses

Instruções de preparação:
1. Comece por aquecer o forno. Qualquer 
boa receita exige uma preparação anteci-
pada.

2. Peneire a loucura numa bacia, para re-
mover os grumos de malícias. 

3. Nesse mesmo recipiente, coloque a boa 
disposição que servirá como fermento 
para esta receita.

4. À parte, bata os ovos compaixão e cho-
colate para adocicar a mistura.

5. De seguida, misture ao preparado a sau-
dade do que foi e as expectativas do que 
será. Deixe descansar durante uma noite.

6. Depois disso, junte os preparados ante-
riores. Este deve ter uma aparência aver-
melhada escura que, instantaneamente, 
fará o cozinheiro sorrir apenas porque sim.

7. Disponha a massa num tabuleiro e re-
corte-a assim como desejar.

8. A receita está quase pronta. Finalmente, 
leve ao forno até esta aparentar uma crus-
ta dourada e crocante.

9. Quando a retirar e começar a sentir o 
doce aroma aos doces que a sua avó cos-
tumava fazer, mergulhe-a no cálice com 
espírito natalício e, após isso, polvilhe no 
carinho que deve estar já prestes a usar.

10. Está pronta! Agora, ligue para a sua fa-
mília e amigos, junte as pessoas e partilhe 
as suas bolachas. Sirva com vinho e com 
outras iguarias. 

11. Acabe com amor, não o economize 
para quando morrer! O Natal em família é 
agora e não há tempo a perder para estar-
mos com as pessoas que mais amamos.

12. Bom Natal!

DESPORTO   |   ESPAÇO ESCOLA

A 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL de 
Clubes de Patinagem (ANCP) foi a 
votos no passado dia 9 de novem-
bro e a Assembleia-Geral Eleitoral 
confirmou a eleição da única lista 

a sufrágio, uma lista de continuidade em rela-
ção aos órgãos sociais anteriores. 

Na liderança da estrutura mantém-se a 
Casa do Povo da Sobreira, num mandato que 
termina em 2022.

Casa do Povo de Sobreira mantém-se na liderança 
da Associação Nacional de Clubes de Patinagem
►O paredense Rui Carvalho foi reeleito para mais um mandato na presidência da direção, cargo que
     ocupa desde 2012.

Em comunicado, a direção da ANCP refere 
que a Assembleia-geral eleitoral reconduziu, 
“com todos os votos a favor, muitos dos ór-
gãos sociais, atribuídos a clubes e não indi-
víduos, confirmando-se depois a indicação 
de cada um dos clubes para o representar 
no cargo”.

O paredense Rui Carvalho voltou a ser 
indicado para a presidência da direção, pela 
Casa do Povo de Sobreira, num cargo que ocu-
pa desde 2012. Na vice-presidência fica Sou-
sa Ribeiro, do Futebol Clube do Porto; como 
tesoureiro Nuno Neves do Famalicense Atlé-

tico Clube; como secretário Gilberto Borges 
do Sporting Clube de Portugal e vogal Jorge 
Coimbra, do Hóquei Clube da Mealhada.

A Assembleia-geral será presidida por 
Adriano Martins, da Associação Desportiva Os 
Limianos. O secretário será Paulo Beirante, do 
Sporting de Tomar e o relator Cristina Oliveira, 
da Associação Académica de Coimbra.

Rui Natário, da Juventude de Viana presi-
de ao Conselho Fiscal, tendo como secretário 
João Almeida, da Associação Desportiva de 
Valongo e vogal Amadeu Pinto, do Clube Aca-
démico da Feira.

Desde que foi fundada, a ANACP só co-
nheceu a liderança da Casa do Povo da Sobrei-
ra, primeiro sob a responsabilidade de Vítor 
Soares, que esteve até 2012, e posteriormente, 
e até aos dias de hoje, por Rui Carvalho.

Além da promoção de eventos de pati-
nagem – e não só de hóquei em patins -, a 
ANACP ganhou visibilidade com a organiza-
ção, desde 2016, da Elite Cup, que se propõe 
a reunir na pré-temporada os oito melhores 
classificados da 1.ª Divisão da temporada an-
terior, refere a direção na mesma nota.

A ANACP tem também um “peso signifi-
cativo” nas Assembleias-gerais da Federação 
de Patinagem de Portugal, podendo indicar 
21 dos 61 delegados com direito a voto, o que 
representa 35% do total. 

Ao contrário de outras associações, a ANACP 
tem como seus sócios – e órgãos - os próprios 
clubes, que indicam os seus representantes. 13 
dos 14 clubes, (falta o Marinhense), que dispu-
tam o Campeonato Nacional da I Divisão de Hó-
quei em Patins são associados da ANACP.

O
S ATLETAS da 
Associação PS 
Artes Marciais, 
de Paços de Fer-
reira, voltaram 

a conquistar medalhas em 
mais uma prova da inter-
nacional da modalidade, o 
Open Internacional Barban-
za, disputado a 24 de no-
vembro, em Espanha.

O certame internacional 
de Artes Marciais reuniu par-
ticipantes de vários ginásios 
da Galiza e de Portugal, que 
se defrontaram em quase 
uma centena de categorias 
nas diferentes modalidades 
de Formas de Armas, For-
mas de Punhos, Defesa Pes-
soal, Light Contact e demais 
disciplinas, dentro de uma 
competição individual e por 
equipas.

Rogério Martins, Pedro 
Barbosa, Paulo Sousa, Daniel 
Neto e Diogo Gonçalves es-
tiveram em Espanha a repre-

15 medalhas no Open
Internacional Barbanza

►Os atletas da região estiveram a representar a seleção nacional neste certame internacional de Artes
     Marciais que reuniu atletas de Espanha e Portugal.

sentar a seleção nacional e 
conquistaram um total de 15 
medalhas para Portugal.

Rogério Martins conquis-
tou uma medalha de bronze 
em formas de punhos. Pe-
dro Barbosa alcançou três 
de bronze e uma de ouro na 
vertente de combate semi 
contact. O colega Paulo Sousa 
também conseguiu o ouro em 
forma de punhos e ainda duas 
medalhas de bronze. 

Daniel Neto conquistou 
o bronze em combate semi 
contact, a prata em formas de 
punhos e o ouro em formas de 
armas. Já Diogo Gonçalves so-
mou uma medalha de prata e 
três de ouro, em formas de pu-
nhos, combate semi contact e 
combate light contact.

Em nota de imprensa, a 
associação sublinha que es-
tes “resultados são fruto do 
trabalho contínuo” realizado 
ao longo da época e garante 
que os atletas estão já a pre-
parar a próxima prova, que se 
vai realizar nos dias 1, 2 e 3 de 
dezembro, na Exponor.

HELENA NUNES
— texto —
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A 
bolota tem um dia mundial, que 
é assinalado a 10 de novembro. 
Este fruto de carvalho, sobreiro ou 
azinheira foi utilizado pelos Cel-

tas, pelos Gregos, pelos Lusitanos e outros 
povos pré-romanos  como alimento e ain-
da agora, no século XXI, ela é utilizadas em 
pão e em alguns pratos típicos de Portugal. 
Neste momento, é o fruto mais visto na nos-
sa escola dada a sua recolha  para a oficina 
de bolas de sementes!

No dia 12 de novembro, a nossa aula de 
Estudo do Meio foi feita fora da escola. Fo-
mos conhecer mais um bocadinho do Par-
que das Serras.

Já não fazíamos uma saída desde o fim 
das aulas, início do verão, por isso fomos ver 
os efeitos do outono.

Estava uma tarde muito agradável, óti-
ma para Saídas de Campo! 

Fizemos um percurso de cerca de 300 me-
tros, indo ter a um bocadinho de monte daque-
les que gostamos de ver, cheio de biodiversida-
de e de espécies autóctones. No caminho até 
lá pudemos ver uma paisagem queimada por 
um incêndio recente. As poucas árvores esta-
vam queimadas e o chão preto. Esta paisagem 
escura era alegrada pelos medronheiros (mui-
tos!) que começam a cobrir-se de medronhos!

Ao longo do percurso, fomos lembrando 
o que sabíamos para que os nossos novos 
colegas pudessem começar a aprender al-
gumas coisas sobre a floresta. 

Bem perto da escola vimos uma espécie 

Escola Daniel Faria - Baltar
......................................................................................................

Dia Mundial da Gentileza

A 
comemoração no dia 13 de no-
vembro do World Kindness Day (dia 
mundial da gentileza, delicadeza, 
bondade…) tem vindo a tornar-se 

cada vez mais significativa em diversos paí-
ses do mundo. No Reino Unido, desde 2011 
esta celebração tem como como objetivo, 
não só promover o valor da gentileza na so-
ciedade, bem como fomentar o aumento da 
ocorrência de atos gentis, de modo tornar 
aquele valor cada vez mais presente numa 
grande parte da vida diária.

 Para assinalar a data, os alunos do 7.º 
ano do Agrupamento de Escolas Daniel Faria 
envolveram-se, de acordo com a proposta 
do Departamento de Línguas, em diversas 
atividades de sensibilização para a temática, 
que decorreram na semana de 12 a 16 de no-
vembro. Os alunos elaboraram e distribuíram 
pelos elementos da comunidade educativa 
marcadores de livros em Inglês e Francês 
com mensagens alusivas ao tema; regista-
ram num painel junto à biblioteca as suas im-

pressões sobre o valor da gentileza (Kindness 
is…); partilharam atos de gentileza e solida-
riedade com familiares e amigos mediante a 
entrega de um “voucher”. Saliente-se ainda 
que, as atividades tiveram como objetivo a 
valorização da interculturalidade, mobilizan-
do os conhecimentos linguísticos e culturais 
dos alunos, os quais também em pequenos 
grupos, nos intervalos, percorreram os es-
paços escolares surpreendendo, saudando 
e agradecendo elementos do pessoal não 
docente com quem contactam diariamente. 
Um dos momentos mais efusivos da semana 
foi a ida à sala dos professores de um grupo 
de alunos, que sob a orientação da professo-
ra de expressões, representou um pequeno 
“sketch” simbólico, envolvendo com gentile-
za os professores que assistiram…  

Ficamos com a esperança que a semana 
se prolongue, durante todo o ano letivo, na 
abundância de atos de gentileza e boa von-
tade porque “Kindness and good manners 
are always in fashion”.

ATIVIDADES DE INGLÊS

N
o dia 31 de outubro, o grupo de 
Inglês do 2.º ciclo promoveu um 
Concurso/ Exposição de Bruxas 
de Halloween destinado a todas 

as turmas de Inglês. Os alunos participaram 
no concurso com a apresentação de uma 
bruxa(o) alusiva ao Halloween e estão de 
parabéns pela criatividade dos trabalhos 
apresentados.

Os trabalhos ficaram expostos na biblio-
teca durante a semana seguinte e foram 
apreciados por um júri constituído pelas 
três professoras de Inglês, atendendo à cria-
tividade, respeito pelo tema e apresentação. 

Os vencedores foram atribuídos certifi-
cados de participação e um prémio.

No dia 22 de novembro, os professo-
res e alunos de Inglês da Escola Básica de 
Baltar organizaram uma Exposição sobre o 
Thanksgiving Day (2.º ciclo, 5.º e 6.º; 3.º ci-
clo-9.º ano). 

Os alunos participaram com os seus tra-
balhos e mensagens de “Thanksgiving” e a 
exposição dos mesmos continuará a ser vi-
sitada por todos durante esta semana.

APRENDER… LÁ FORA…
.....................................................................................................

Alunos do 3.º A   ●   Escola Básica de Recarei

invasora que ainda não conhecíamos, a er-
va-das-Pampas ou erva-cortadeira. A pro-
fessora disse que a planta tem este segun-
do nome porque as suas folhas são mesmo 
cortantes. Até é uma planta engraçada mas 
agora sabemos que devia ser retirada senão, 
daqui a pouco, vai invadir todo o espaço.

Nesta saída, conseguimos ver os medro-
nheiros em flor e já com alguns frutos, euca-
liptos e algumas (poucas, felizmente)   acá-
cias  (austrálias), vários pinheiros bravos e 
também alguns pinheiros mansos, peque-
nos carvalhos e muitos sobreiros pequenos.

No caminho apareceram duas borbole-
tas que nos acompanharam algum tempo.

Identificámos musgos, líquenes, urze em 
flor e musgo real, planta que as pessoas anti-
gamente usavam para lavar a cabeça, como 
nos disse a Lara Filipa. Cheira muito bem! Ou-
tra planta que também tem um cheiro forte é 
o rosmaninho. Há muito por estes lados!

Neste tempo costumam aparecer os co-
gumelos e vimos muitos! Eram muito peque-
ninos, alguns nasceram em pinhas, outros es-
condidos debaixo das agulhas dos pinheiros!

Ao caminhar tínhamos que olhar bem 
para o chão para não calcar nenhum pinheiro, 
sobreiro ou carvalho dos que estão a nascer!

No dia 23 de novembro, dia da Floresta 
Autóctone, tivemos ter uma novidade na 
escola!

Para além de falarmos de árvores mais 
do que o habitual, de as plantarmos e se-
mearmos, fizemos bolas de sementes, com a 
ajuda do Movimento Gaio, uma associação 
com experiência de vários anos em defesa 
da floresta portuguesa em vias de extinção. 
           A técnica de bolas de sementes foi 
projetada e desenvolvida por um sábio agri-
cultor japonês, Masanobu Fukuoka. 

Nesta técnica, as sementes são envolvi-
das por argila e compostos orgânicos, for-
mando uma pequena bola. Esta, uns dias 
depois, já seca, pode ser colocada nos mon-
tes para aí se desenvolver.

Foi muito interessante “meter as mãos na 
massa”, ou melhor, na terra e argila, amassar 
muito bem e moldar as pequenas cápsulas 
envolvendo as bolotas que temos vindo a re-
colher.

Duas semanas depois, serão colocadas 
na zona envolvente da escola, nos locais 
onde ardeu este ano, numa tarefa que en-
volverá também as famílias.  

Se quiserem saber mais sobre esta ativi-
dade, consultem estes manuais: 

Manual prático de reflorestação com 
bolas de sementes 
(http://www.triskeldagi.com/ManualBolas-
Sementes.pdf ) e Manual bolas de sementes 
(https://movimento-terra-queimada0.we-
bnode.com/news/manual-de-fazer-bolas-
-de-sementes/).
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

A IMPRENSA LOCAL (IV)

S
em surpresas, dado o contexto, as ins-
tituições republicanas vão intervir no 
sentido de silenciar mais esta invectiva 
que consideravam «jesuítica» e «reaccio-
nária». No dia 13 de Novembro, o admi-

nistrador do concelho remete ao presidente da 
Comissão Central da Lei de Separação um exem-
plar d’O Legionário, destacando nele a seguinte 
frase: «os portugueses emigram para o Brasil em 
busca de garantia de riqueza e liberdade». Ora, na 
óptica do administrador republicano, o autor do 
artigo pretenderia transmitir a ideia de que, nessa 
‘refulgente’ República, não havia «garantia nem 
liberdade para o cidadão», pelo que o texto era 
merecedor de censura. Foram ainda apontadas, 
pela mesma autoridade, «outras mentiras» do jor-
nal, apodadas de «tendentes a prejudicar o país». 
A carta de António Augusto termina visando di-
rectamente a pessoa do P.e Silva Gonçalves, pe-
dindo ao magistrado que tomasse «as necessárias 
providências, libertando-nos deste reaccionário e 
odiento padre» (RCEAC, Reg. n.º 764).

No n.º 8 d’O Legionário, com data de 1 de 
Dezembro, pode ler-se a negrito e destacada no 
texto do mesmo órgão a seguinte frase: «É preci-
so, urgentemente, trabalhar para fazer ressurgir 
a família portuguesa dos tempos gloriosos. Mas 
é preciso firmar a organização social na Religião. 
Não há moral sem religião». Em seguida, aludia-
-se à conflitualidade vigente Igreja vs República, 
citando inclusive um político republicano: «A Re-
ligião há-de sair mais brilhante, mais pura, dessa 
encarniçada guerra que lhe é feita. Só a ignorân-
cia atrevida se ilude, neste ponto, diz o deputado 
Sr. Dr. Alfredo Pimenta».

Com um «requinte» que era, de resto, co-
mum na acção republicana inicial, em plena 
véspera de Natal, pelo Diário do Governo n.º 301, 
é publicada a ordem de despejo e expulsão do 
distrito do Porto do P.e António José da Silva 
Gonçalves pelo período de um ano. No número 
seguinte do jornal que dirigia, com data de 3 de 
Janeiro de 1913, noticia-se o sucedido e a trans-
ferência da redacção e administração do perió-
dico para a Rua de S. Geraldo n.º 63, em Braga. 
Sobre o processo que levara à punição do P.e Sil-
va Gonçalves, do qual falaremos detalhadamen-
te mais tarde, O Legionário refere-se-lhe como 
«soalheiro, sem o réu ser ouvido, sem lhe ser 
concedida a mínima justificação». Nomeia ainda 
todos os responsáveis locais pela sua expulsão, 
tanto os «promotores» como as «testemunhas».

Poucos meses depois, apesar de o jornal man-
ter a sua feição católica e doutrinária, ele perderá, 
porém, a sua ainda que reduzida identidade local. 

«[chamo a atenção] para a propaganda perniciosa e anti-patriótica usada pelo jornal “O Legionário” que, 
conquanto seja publicado nessa cidade de Braga, a edição é destinada, na sua grande maioria, a este con-
celho, onde a sua acção tem sido dissolvente da ordem social.»

A partir de Março de 1913, O Legionário deixa de 
fazer eco de acontecimentos ocorridos ou rela-
cionados com o concelho de Paredes. Na origem 
desse silêncio terá estado, por certo, a diligência 
feita pelo administrador do concelho paredense, 
que no dia 21 desse mesmo mês, enviara um ofí-
cio ao delegado do procurador da República na 
Comarca de Braga, com o seguinte teor: «[chamo 
a atenção] para a propaganda perniciosa e anti-
-patriótica usada pelo jornal “O Legionário” que, 
conquanto seja publicado nessa cidade de Braga, 
a edição é destinada, na sua grande maioria, a 
este concelho, onde a sua acção tem sido dissol-
vente da ordem social, a pontos de em algumas 
das escolas oficiais deste concelho se não poder 
efectuar a festa da árvore, visto que em diferentes 
números anteriores, como n’este que incluso re-
meto a V. Ex.cia, essa festa é acusada de maçónica, 
o que determinou que muitos chefes de família 
não deixassem os filhos comparecer a esta útil e 
moralizadora festa» (RCEAC, reg. n.º192).

Em Abril de 1914, renasceria o semanário pa-
redense A Defeza. Mas, aparentemente, tal como 
os seus «irmãos» antecessores, teria também ele 
vida efémera. Era dirigido por Manuel Cerqueira 
Gomes, editado por Adalmiro Dias de Castro e 
impresso por António Bernardino Vieira. O seu 
primeiro número data de 5 do referido mês, e o 
segundo, de oito dias depois. São estes dois os 
únicos exemplares referenciados pelo índice de 
periódicos da Biblioteca Nacional de Portugal, 

desconhecendo-se que tenham tido continui-
dade. Infelizmente, à data na nossa pesquisa, 
encontravam-se ambos indisponíveis para con-
sulta devido ao mau estado de conservação. 

Surge-nos depois aqui um aparente inter-
regno de uma década sem se conhecer qual-
quer jornal publicado em Paredes. Seria neces-
sário esperar pelos anos 20, para se assistir a 
uma certa revigoração editorial e jornalística no 
concelho. 

No dia 25 de Dezembro de 1921, publica-se o 
número 1 de A Behetria de Louredo, um jornal que 
terá sido fundado a expensas do «histórico» repu-
blicano Adriano Moreira de Castro. Teve apenas 
quatro números e uma periodicidade irregular, 
tendo o seu n.º 2 sido publicado a 22 de Janeiro, 
o n.º 3 a 10 de Março e o n.º 4 e último a 28 de 
Maio de 1922. Assinava como seu director e edi-
tor, Domingos José Vilela. O jornal era composto e 
impresso na tipografia do Jornal de Penafiel. Atra-
vés de uma nota de redacção plasmada na edição 
inaugural, A Behetria assumia-se como «uma obra 
puramente histórica e regional». «Tomamos por 
lema a abstenção política para nos dedicarmos 
exclusivamente à propaganda deste recanto da 
nossa Pátria, cujas belezas naturais e situação 
topográfica fizeram dele, em tempos, Honra e 
Behetria», acrescentava a mesma nota.

A 13 de Janeiro de 1924, é difundido o nú-
mero primeiro d’O Novo Paredense. O seu ad-
ministrador era Adolfo Barbosa Seriot (ourives/

relojoeiro de Cristelo), director Álvaro Pereira da 
Silva Carneiro (farmacêutico de Cristelo), editor 
Mário Figueiredo e Silva e chefe de redacção J. 
Moreira da Rocha. A redacção/administração ti-
nha a sua sede na Rua 13 de Fevereiro de 1919, 
em Paredes (actual Rua Dr. José de Magalhães) e 
a impressão era feita na firma Imprensa Moder-
na, na cidade do Porto. A partir de 8 de Março 
do ano seguinte, torna-se seu director e editor 
«provisório» Artur Ferreira Várzea Violas. Manti-
nha-se como administrador Adolfo Barbosa Se-
riot, sendo tesoureiro Eduardo Coelho Moreira. 
A redacção/administração encontrava-se agora 
na Rua Gago Coutinho, nas proximidades da 
estação ferroviária de Paredes, e a impressão do 
jornal passara a ser feita na Tipografia Empresa de 
Publicidade do Marco, Marco de Canaveses. 

Apresentava-se, de início, como «semanário 
republicano independente defensor dos interes-
ses concelhios». Mais tarde, intitular-se-ia «sema-
nário republicano regionalista independente». 
Por fim, em Junho de 1927, com a direcção e edi-
ção agora a cargo de Manuel Augusto da Silva 
Brandão, solicitador de Baltar, o periódico recu-
pera o subtítulo inicial. Nesta última fase, através 
de nota editorial, a direcção assume não existi-
rem alterações ao seu programa, «nem refor-
ma dos seus processos de conduta». Contudo, 
quatro meses depois, Silva Brandão apresenta a 
demissão por não concordar com a orientação 
que estava a ser seguida. No número seguinte, 
apresenta-se já como editor Joaquim Ferreira 
Barbosa, ex-administrador do concelho, um dos 
republicanos «históricos», membro da Maçona-
ria. O último número conhecido d’O Novo Pare-
dense data de 13 de Novembro de 1927.

No plano do enquadramento político e par-
tidário da imprensa local este será talvez, dos jor-
nais de Paredes, o mais fácil de situar. Da leitura e 
análise dos seus conteúdos não restam dúvidas 
quanto à sua proximidade editorial com o Par-
tido Republicano Radical (PRR) e o Núcleo Re-
publicano Regionalista do Norte (NRRN). Muito 
embora afirmando não estar «amarrado a qual-
quer dos partidos políticos do regímen» (edição 
de 04/05/1924), O Novo Paredense será veículo de 
propaganda dessas duas correntes republicanas, 
fazendo eco das suas posições políticas, apelan-
do ao voto nos seus candidatos e informando 
acerca das respectivas agendas partidárias. Os 
próprios responsáveis do jornal eram, aliás, qua-
dros dirigentes e militantes activos do PRR.

PUB

 «A Behetria de Louredo» nasceu em 1921 e teve apenas 4 números
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Efemérides 29 de novembro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Agenda Cultural De 29 de novembro a 12 de dezembro

Castelo de Paiva

1780
Morte de Maria Teresa de Áustria e sucede-
-lhe José II;
____________________________________

1793
Guiné Portuguesa. O tenente inglês Beaver, 
desiludido após a grande mortalidade de 
que foram vítimas quase todos os membros 
da expedição que chefi ava e se estabeleceu 
(abusivamente) na Ponte Oeste, resolve re-
gressar à Serra Leoa;
____________________________________

1798
Fernando IV de Nápoles declara guerra à 
França e entra em Roma;
____________________________________

1807
Invasões Francesas. Entrada dos franceses 
em Lisboa, sendo a regência substituída 
pelo poder da Junta do denominado El-Rei 
Junot,
____________________________________

1847
Guiné Portuguesa. Assalto e saque de Bola-
ma pelos tripulantes do navio “Dart”, tendo 
o governo de Bissau enviado para a zona um 
destacamento de cinco soldados;

1899
Numa reunião no ginásio Sole, o suíço Joan 
Camper e mais onze companheiros fundam o 
Futebol Clube Barcelona;
_____________________________________

1924
Morte do compositor italiano Giacomo Puc-
cini, autor, entre outras, de “La Boheme”, da 
“Tosca” e “Madame Butterfl y”;
_____________________________________

1926
No âmbito da Ditadura Nacional, saída do gol-
pe de Estado de 28 de Maio, assume a Presi-
dência o general Óscar Carmona;
_____________________________________

1929
O primeiro voo sobre o Polo Norte é levado a 
cabo pelo tenente da marinha norteamerica-
na Richard E. Byrd;
_____________________________________

1945
Josip Broz Tito proclama a constituição da Re-
pública Socialista da Jugoslávia;
_____________________________________

1947
A Palestina, com o apoio da ONU, é dividida 
em dois territórios, sendo um palestiniano e 
outro judaico, originando no ano seguinte o 
Estado de Israel;

1962
O Reino Unido e a França estabelecem um 
acordo para a construção conjunta do avião 
Concorde;
_____________________________________

1968
Guerra Colonial. De novo a ONU condena a 
política colonial portuguesa considerando-a 
“uma ameaça grave à paz e à segurança inter-
nacionais”;
_____________________________________

1973
Guerra Colonial. Por causa da política portu-
guesa em África, a Cimeira Árabe aprova uma 
resolução para o embargo de petróleo a Por-
tugal;
_____________________________________

1981
Morte de Nathalie Wood, 43 anos, atriz nor-
teamericana;
_____________________________________

1986
Morte de Cary Grant, ator norteamericano, 82 
anos;
_____________________________________

1987
Swapo inaugura, em Luanda, a sua agência no-
ticiosa: The Namibian Press Agency (Nampa);

2001
Cofundador dos Beathles, morre o músico 
britânico George Harrison, 58 anos;
____________________________________

2004
Atribuído ao poeta, artista plástico e escritor 
Mário Cesariny, o Grande Prémio EDP de Ar-
tes Plásticas;
____________________________________

2005
Morte de Manuel de Brito, 77 anos, o mais 
antigo galerista e fundador da Galeria 111, 
em Lisboa;
____________________________________

2006
O Papa Bento XVI celebra a primeira missa 
num país muçulmano, na sua visita à Tur-
quia;
- O primeiro Prémio de Artes Plásticas do 
Casino da Póvoa de Varzim é atribuído ao 
pintor Nikias Skapinakis;
____________________________________

2007
Ministros dos Transportes e das Teleco-
municações da União Europeia aprovam 
o projeto de sistema de navegação por 
satélite Galileo, com o voto contra da Es-
panha;

PUB
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Dias 1 a 12 dezembro
Serra de Campelos
Atividades do projeto “Plantar Lousada”

Dias 7, 8 e 9 dezembro
Lousada
Vila Market

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

Dia 1 dezembro
Parque José Guilherme
21h30 – Concerto do grupo de cavaquinhos de Baltar
22h30 – Inauguração da iluminação de Natal, seguido do 
concerto do Toy

Dia 2 dezembro
Parque José Guilherme
15h30 – Peter Pan, o musical

Dias 1, 2, 8 e 9 dezembro
Casa da Cultura de Paredes
Às 11h00 e 16h00 – Cinema na casa

Dia 7 dezembro
Biblioteca Municipal de Paredes
18h30 – Inauguração da exposição “Outono Fotográfi co em 
Paredes”

Dia 7 dezembro
Biblioteca Municipal de Paredes
21h30 – Café literário especial Natal, com Fernanda Queyroz

Dia 8 dezembro
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto benefi cente “Uma casa para quem preci-
sa”, com Maria José Sousa Guedes e Luís Meireles

Dia 9 dezembro
Parque José Guilherme
16h00 – Musical “Segredos Cantados de Natal”, da Acade-
mia de Música e Artes do Padrão

Dias 2 e 9 dezembro
Largo do Conde, Sobrado
Vila de Natal, tendinhas, insufl áveis e pinturas faciais

Dia 7 dezembro
Largo do Conde, Sobrado
Inauguração da iluminação de Natal

Dia 9 dezembro
Largo do Conde, Sobrado
Chegada do Pai Natal e desfi le motard

Dia 29 novembro
Biblioteca Municipal
20h00 – “Dirisport” programa de capacitação para dirigentes 
desportivos do Tâmega e Sousa, dinamizado pela CIM Tâmega 
e Sousa

Dia 29 novembro
Casa das Artes Felgueiras
21h00 – Documentário “Quem se importa”

Dia 30 novembro
Casa da Cultura Dr. Leonardo Coimbra, Lixa
21h - Documentário “Quem se importa”

Dia 1 dezembro
Biblioteca e Arquivo Municipal
15h30 – Debate sobre arquitetura subordinado ao tema “Nos 
novíssimos caminhos da arquitetura contemporânea: algu-
mas vivências e estudos de caso”

Ao longo do mês de dezembro
Freamunde
Atividades natalícias no “Espaço Natal”, com espetáculos mu-
sicais e insufl áveis, entre outros 

A partir dia 6 dezembro
Em frente ao Museu do Móvel
Mega tenda “Aqui também é Natal”, com festa do chocolate, 
música e gastronomia
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ARMANDO MOREIRA (MARCO)

GOMES DE SOUSA

O DR. ANTÓNIO RANGEL

Quando eu morrer
Quando eu morrer

quero na minha tumba uma cruz
e na cruz uma roseira viva

alimentar-se no meu cadáver
dado à terra por ser da terra

e eu sentir assim as fragâncias a rosas
ao orvalho das madrugadas

antes do raiar do dia todas as manhãs
antes da chegada das abelhas

ao oiro das rosas

Quando eu morrer
quero na minha tumba uma cruz

e na cruz uma roseira viva
bandeira do amor e da fraternidade

que a cruz tem pela rosa
envolvida nos seus braços

Rosa-cruz
o meu emblema

rosa-cruz minha rosa viva

14/02/2014

Silêncio para adormecer
Sei que vou adormecer

porque Morfeu já me aperta
mas não sei se vou acordar

O sono pode ser habitado pelo sonho
e o sonho pode levar-me onde

não chego acordado

Uma ilha verde
um mar azul
um arco-íris

um amor ao sol

Mas tudo se perde
tudo se esfuma
se eu acordar

se acaso a carpa ainda me tardar

Mas por agora só quero silêncio
e a luz apagada

agora só desejo Morfeu
na minha cama

e nos seus braços adormecer

21/02/2015

Aos sete dias do mês de Maio do ano de 
mil novecentos e três n’esta Igreja Pa-
roquial de São Miguel de Rebordosa, 
concelho de Paredes e diocese do Por-
to, eu Encomendado d’esta freguesia 

baptizei solenemente um individuo do sexo mascu-
lino, a quem dei o nome de António, e que nasceu 
n’esta freguesia de Rebordosa no lugar de Punhete 
às três hortas da manhã do dia quatro do mês de 
Maio do ano de mil novecentos e três, filho legítimo 
e primeiro do nome de Joaquim Martins do Costa 
Rangel, negociante, natural d’esta freguesia de Re-
bordosa, e de Maria Joaquina Gonçalves Machado, 
ocupada no serviço doméstico, natural da fregue-
sia de Vilela, concelho de Paredes e diocese do Por-
to, recebidos na freguesia e Igreja depois Bonfim, da 
cidade e diocese do Porto, e paroquianos d’esta fre-
guesia de Rebordosa, moradores no referido lugar 
de Pinhete, neto paterno de José da Costa Rangel e 
Rosa Martins dos Santos e materno de José Macha-
do Coelho e Delfina Coelho Gonçalves. 

Foi padrinho o reverendo António Peixoto 
Machado Coelho, Abade da freguesia de Valpedre, 
concelho de Penafiel e diocese do Porto, e madri-
nha Idalina Augusta do Rosário Moreira, solteira, 
moradora na referida freguesia de Valpedre, os 
quais sei serem os próprios. E para constar, de la-
vrou em duplicado este assento, que, depois de 
ser lido e conferido perante os padrinhos, comigo 
assinam. Era ut supra. O padrinho padre António 
Peixoto Machado Coelho. A madrinha Idalina Au-
gusta do Rosário Moreira. O Encomendado Albino 
Teixeira da Silva. 

O padrinho, padre António Peixoto Macha-
do Coelho, era irmão da mãe. As inquirições para 
acesso às ordens sacras foram feitas a 11 de Maio 
de 1882. Pároco de Valpedre, colado a 28 de Mar-
ço de 1889. [Registo Geral de Mercês, Mercês de 
D. Luís I, livro 54, folha 212v.]

O padre Albino Teixeira da Silva, Encomen-
dado de Rebordosa, de Março de 1900 a Novem-
bro de 1903. Depois de concurso documental foi 
apresentado pároco colado de Santa Cristina de 
Toutosa, no Marco de Canaveses, a 15 de Janeiro 
de 1904, onde permaneceu cerca de cinquenta 
anos. [Registo Geral de Mercês de D. Carlos I, livro 
20, folha 47.]

Pode começar assim a biografia do dr. Antó-
nio Martins da Costa Rangel, médico pela Facul-
dade de Medicina da Universidade do Porto.

Matriculou-se no ano lectivo de 1924 para 
1925 e terminou o curso em 1929. 

Seu avô paterno José da Costa Rangel casou 
em Rebordosa a 12 de Novembro de 1867 com 
Rosa Martins dos Santos ou Lopes. – Ele tinha 47 
anos incompletos, era vendeiro, de Pinhete, Re-
bordosa, filho de Manuel da Costa Rangel e de 
Maria Loureiro de Almeida, ambos de Rebordo-
sa. – Ela tinha 26 anos incompletos, de Nabeiros, 
Rebordosa, filha de José Martins e de Margarida 
Lopes dos Santos, ambos de Rebordosa. 

Viveram em Pinhete. Rebordosa, onde tive-
ram:

1 – Ana. Nasceu a 1 de Julho de 1868. Padri-
nhos Joaquim da Silva Barros, vendeiro e Ana 
Martins dos Santos, tios maternos, de Soutelo, 
Lordelo. Faleceu no dia três do mesmo mês e 
ano. 

2 – Joaquim. Nasceu a 12 de Junho de 1869. 
Padrinhos Joaquim da Silva Barros, natural de 
Vandoma, negociante e Ana Martins dos Santos, 
natural de Rebordosa, residentes em Soutelo, 
Lordelo. Faleceu a 31 de Agosto de 1941. - Joa-
quim Martins do Costa Rangel, pai do dr. Antó-
nio Rangel.

3 – Maria. Nasceu a 22 de Dezembro de 
1870001. Padrinhos Joaquim Martins dos San-
tos, tio materno, de Nabeiros e Maria dos Santos, 
tecedeira, dos Pintos, ambos de Rebordosa. Fale-
ceu a 3 de Janeiro de 1871, com 12 dias. 

4 – Ana. 2ª. Nasceu a 17 de Julho de 1873. 
Padrinhos José Ribeiro de Pinhete e Maria dos 
Santos, tecedeira, dos Pintos, ambos desta, pri-
mos do bapt.

5 – Manuel. Nasceu a 30 de Outubro de 
1875.

Seu avô materno José Machado Coelho ca-
sou em Vilela a 24 de Maio de 1859 com Delfina 
Coelho Gonçalves. Ele, natural de Vilela, lavrador 
proprietário, filho de Bernardino Moreira Macha-
do e de Maria Coelho da Silva; neto paterno de 
António Moreira Machado e de Josefa Maria Ma-
chado, da Casa da Aldeia, Vilela; neto materno 
de Manuel Coelho da Cunha e de Maria Custó-
dia Dias Coelho, da Pena, Vilela. – Ela, natural de 
Vilela, filha de João Baptista Coelho de Carvalho 
e de Ana Joaquina Gonçalves, da Casa da Maia, 
Vilela; neta paterna de Custódio José Coelho de 
Carvalho e de Custódia de Sousa Meireles; neta 
materna de Custódio Gonçalves e de Maria Pe-
reira Martins, da Parteira, Lordelo. Testemunha 
Joaquim Vitorino Moreira Machado clérigo de 
Vilela. 

Viveram no lugar de São Salvador, Vilela, 
onde tiveram:

1 – António. Nasceu a 25 de Dezembro de 
1860. Padrinhos o tio materno António Gau-
dêncio Coelho de Carvalho, estudante, de Maia, 
Vilela e Maria Moreira Machado, tia paterna, de 
São Salvador, Vilela. Pela madrinha assinou o dr. 
Joaquim Machado Cabral e Castro, advogado, 
da Casa da Aldeia, Vilela. - Padre António Peixoto 
Machado Coelho, padrinho do dr. António Ran-

gel. Faleceu em Valpedre a 14 de Março de 1921.
2 – Belmiro Baptista. Nasceu a 24 de Junho 

de 1863. Padrinhos Belmiro Coelho Gonçalves e 
Rita Coelho Gonçalves, da Casa da Maia, tios ma-
ternos. Faleceu em 1865, n.º9.

3 – Augusto. Nasceu a 1 de Dezembro de 
1865. Padrinhos Belmiro Coelho Gonçalves e 
Rita Coelho Gonçalves, da Casa da Maia, tios ma-
ternos. Faleceu a 14 de Outubro de 1945.

4 – Belmiro. Nasceu a 13 de Abril de 1867. 
Padrinhos António Joaquim Moreira Machado e 
sua mulher, tios maternos, de Serominhã, Duas 
Igrejas. Faleceu em 1868. n.º 18.

5 – Serafim. Nasceu a 22 de Maio de 1869. 
Padrinhos António Joaquim Moreira Machado 
e sua mulher Maria Joaquina de Seabra, de Se-
rominhã, tios paternos. Faleceu em 1869, n.º 10.

6 – Joaquina [Henrique] Nasceu a 4 de Se-
tembro de 1870. Padrinhos Joaquim Henrique 
Coelho de Carvalho, tio materno, da Casa da 
Maia e Maria Machado Coelho, tia paterna, de 
São Salvador.

7 – Ana. Nasceu a 1 de Outubro de 1873. Pa-
drinhos Joaquim Peixoto Cabral e Castro e sua 
mulher D. Ana Machado representada por Antó-
nio Gaudêncio Coelho Machado, irmão germa-
no da bapt. 

8 – Maria Joaquina. Nasceu a 6 de Abril de 
1876. Padrinhos António Joaquim Moreira Ma-
chado e sua mulher Maria Joaquina Ferreira, de 
Serominhã, tios paternos. Faleceu a 17de Junho 
de 1955. – Maria Joaquina Gonçalves Machado, 
mãe do dr. António Rangel.

Ver ‘A família Machado Coelho de Vilela’ em 
O Paredense, 17 de Maio de 2017.

Dr. António Martins da Costa Rangel foi Pre-
sidente da Comissão Municipal Administrativa 
da CM de Paredes em 1931 e 1932.

O dr. António Rangel casou no posto de re-
gisto civil de Vilela a 14 de Fevereiro de 1931 com 
Hercília Bragança Coelho Duarte, com 30 anos, 
natural de Vilela, filha de Joaquim Augusto Coe-
lho Duarte e de Laura de Sousa Bragança Duarte; 
neta paterna de José Joaquim Coelho Duarte e de 
D. Maria Rosa Coelho Gonçalves; neta materna de 
José Joaquim Ferreira Bragança e de D. Emília de 
Sousa Neto Bragança. Tiveram dois filhos. 

O dr. António faleceu em Cedofeita, Porto, a 
17 de Julho de 1963. – Hercília nasceu na Casa 
do Cabo, Vilela, a 8 de Outubro de 1900 e faleceu 
em Ramalde Porto a 24 de Março de 1979

Patrono da Avenida dr. António Rangel ilus-
tre médico rebordosense 1982: 4585-353. E da 
Rua Dr. António Rangel em Paredes (Castelões 
de Cepeda): 4580-048.

Seu irmão o professor Alberto Machado da 
Costa Rangel [10 de Março de 1914 – 10 de Abril 
de 1983] é patrono da Rua Prof. Alberto Rangel, 
em Rebordosa: 4585-343, em Paredes (Castelões 
de Cepeda): 4580-037 e em Baltar: 4585-050.

Vem referido na Monografia de Rebordo-
sa, organizada por Manuel Ferreira Coelho, em 
2014, pág. 175 e 371. 

PUB PUB
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DIVERSOS

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE LORDELO

C O N V O C A T Ó R I A
Francisco Manuel Moreira Leal, presidente da Assem-

bleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo, torna público que, nos termos dos es-
tatutos, é convocada Assembleia-geral ordinária para o dia 
21/12/2018, a realizar no salão nobre da associação, pelas 
20h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

- Eleições para os órgãos sociais da Associação Humani-
tária dos Bombeiros Voluntários de Lordelo para o triénio de 
2019 a 2022;

A Assembleia-geral eleitoral tem início às 20h30 e término 
às 22h30, na sede da associação.

De acordo com o art.º 26.º dos estatutos, as candidaturas 
aos órgãos sociais da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Lordelo deverão ser apresentadas, ao presi-
dente da mesa da Assembleia-geral, através dos serviços ad-
ministrativos, na sede da associação até às 18 horas do dia 10 
de dezembro de 2018.

Lordelo, 19 de novembro de 2018

O presidente da Assembleia-geral

Dr. Francisco Leal

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE CETE

C O N V O C A T Ó R I A
Nos termos legais e estatutários, convocam-se os senho-

res associados da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, no pleno uso dos seus direitos, a reuni-
rem-se em Assembleia-geral ordinária, que terá lugar no pró-
ximo dia 23 de dezembro de 2018, pelas 9h30, no salão nobre 
do quartel dos Bombeiros Voluntários de Cete, com a seguinte 
ordem de trabalhos:

- Apresentação e votação do Plano de Atividades e Orça-
mento para o ano de 2019;

- Apresentação e votação das litas para os corpos sociais 
da associação para o biénio de 2019/2020;

- Discussão de outros assuntos de interesse da associação.

Notas: 
- Se à hora marcada não houver quórum, a assembleia 

funcionará meia hora depois, no mesmo loca, com qualquer 
número de associados e com a mesma ordem de trabalhos;

- A apresentação de listas deverá ocorrer até ao dia 21 de 
dezembro, às 18 horas, no quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Cete, ao cuidado do presidente da Assembleia;

- O ato eletivo decorrerá entre o fi nal da discussão do pri-
meiro ponto da ordem de trabalhos e as 12h30.

Cete, 14 de novembro de 2018

O presidente da Mesa da Assembleia-geral

Dr. Saúl André de Sousa Ferreira

O PAREDENSE | 29-11-2018 | N.º 92

EXTRACTO
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com car-

tório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes, cer-
tifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do art.º 100.º do 
Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para escrituras 
diversas 240, a folhas 59, se encontra lavrada uma escritura de justifi ca-
ção com data de vinte e um de novembro de dois mil e dezoito, na qual:

ANTÓNIO MOREIRA PINTO, NIF 137 057 695, Cartão do Cida-
dão n.º 05950259 2zy1 válido até 20/07/2019, e mulher MARIA DA 
CONCEIÇÃO DE SOUSA FERNANDES, NIF 163 124 426, Cartão do 
Cidadão 08151762 9zy8 válido até 31/07/2019, naturais de Recarei, Pa-
redes, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na 
Rua Encosta da Sobreira, 334, primeiro esquerdo, 4585-667, Sobreira, 
Paredes, disseram que são donos e legítimos possuidores, com exclu-
são de outrem, do seguinte Prédio urbano, composto de casa de rés-
-do-chão e primeiro andar, para habitação, com logradouro junto, com a 
área coberta de noventa e dois metros quadrados e a área descoberta 
de cinquenta metros quadrados, sito na Rua Central do Outeiro, número 
425, freguesia de Recarei, concelho de Paredes, a confrontar do norte 
com Lucinda Oliveira, do sul com António Oliveira Dias, do nascente com 
caminho público e do poente com caminho de servidão, não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz sob o 
artigo 1257. Que adquiriram o referido prédio, ainda como terreno rústico 
(onde construíram casa), por compra verbal a Avelino Coelho Barbosa, 
solteiro, maior, que era, e residente que foi no Lugar do Outeiro, fregue-
sia de Recarei, concelho de Paredes, em data que não podem precisar 
mas sabem ter sido em setembro do ano de mil novecentos e oitenta e 
quatro, pelo que não fi caram a dispor de título formal que lhes permita 
efetuar o respetivo registo na Conservatória do Registo Predial, e que 
desde logo entraram na posse e fruição do prédio, em nome próprio, 
posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou ocul-
tação de quem quer que seja. Que essa posse foi adquirida e mantida 
sem violência, ostensivamente, com conhecimento e toda a gente, cons-
truindo e habitando a referida casa, pagando as respetivas contribuições 
e impostos, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade, quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportan-
do os respetivos encargos. Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, 
contínua e pública, desde setembro do ano de mil novecentos e oitenta 
e quatro, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, que invocam, 
justifi cando o seu direito de propriedade para o efeito de registo, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser comprovada por qualquer 
outro título formal extrajudicial. Está conforme.

Paredes e Cartório notarial em 21 de novembro de 2018.
A notária,

Bárbara Coutinho
Registo: PA2248/2018

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
ALVARÁ DE LOTEAMENTO N.º 13/07

LOTEAMENTO N.º 11/07L
 Aditamento n.º 1 ao Alvará de Loteamento n.º 13/07, emitido pela 

Câmara Municipal em 2018/11/14, em nome de CARLOS ALFREDO 
BARROS DA SILVA, LDA., n.º de contribuinte 500 635 765, que titula a 
operação de loteamento / emparcelamento dos prédios sítios em RUA D. 
AFONSO HENRIQUES – VILARINHO DE CIMA, da freguesia de GAN-
DRA, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o n.º 
534, 831 e 2839 da respetiva freguesia.

A alteração ao Alvará de Loteamento / emparcelamento, solicitada por 
CARLOS ALFREDO BARROS DA SILVA, LDA., (Req.º 6422/18), contri-
buinte n.º 500 635 765, ao lote n.º 1 (descrito na CRPP sob o n.º 3108), foi 
aprovada pelo despacho do Vereador do Pelouro datado de 2018/11/08, 
com poderes delegados e subdelegados por despacho do Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara, datado de 2017/10/26 e consiste na união dos lotes.

De acordo o req.º n.º 6422/18 as prescrições do lote passam a 
ser as seguintes:

Lote n.º 1 com a área de 15 391,33m2, destinado à construção de 
industria, com a área de implantação de 9 571,64m2, área de cons-
trução de 11 567,96m2, composto por 3 pisos (1 abaixo da cota + 2 
acima da cota).

Em tudo o resto se mantém o disposto do Alvará n.º 13/07.
A presente alteração foi precedida do período de discussão pública, 

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 14 de NOVEM-
BRO de 2018

O Vereador do Pelouro 1

Francisco leal, Dr.

Assinatura digital certifi cada

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 11/96

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 6/94
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 2018/11/08, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por JOA-
QUIM DA SILVA GONÇALVES (reqtº 5667/18), com residência em 
TRAV.ª MARIA LUISA ALMEIDA MATOS, Nº 80, R/C ESQ. TRAS., VA-
LONGO, ao lote nº 2, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
2162/19980122, consistindo na alteração da área de implantação, da 
área de construção e os pisos para cave e rés do chão, sito em VALES, 
REBORDOSA, 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 dis-
poníveis 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, TREZE de NOVEMBRO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador do Pelouro1,

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 12/88

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 20/85
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 2018/11/05, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por CLÁU-
DIO ROBERTO DE SOUSA COSTA (reqtº 4923/18), com residência 
em RUA DA COSTA VERDE, N.º 100, freguesia de LORDELO, con-
celho de PAREDES, ao lote n.º 305, descrito na Conservatória do Re-
gisto Predial nº 462, consistindo na ampliação da área de implantação, 
alteração do número de pisos de 1 piso para 2 pisos e aumento da 
área bruta de construção, sito na RUA DA COSTA VERDE (LUGAR DE 
PARTEIRA), 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 10 dias.

O pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a 
informação técnica, documentos anexos e respectivo processo en-
contram-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, 
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, SETE de NOVEMBRO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador do Pelouro1,

O Gestor de procedimento,

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

o jornal
em sua casa visitando-nos:

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

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

www.oparedense.pt
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Madalena 

Adelaide Pereira Marques 
Faleceu

Adelaide Pereira Marques faleceu no passado 
dia 23 de novembro, com 73 anos de idade. Era 
natural de Mouriz, Paredes e residente na Rua da 
Agrela, n.º 148, Madalena, Paredes. Era casada com 
Joaquim Barbosa Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.Comunicam 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 1 de dezembro, 
pelas 18 horas na igreja da Madalena, agradecendo também, desde já, 
a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo 

Américo Leal Moreira
Faleceu

Américo Leal Moreira faleceu no passado dia 20 
de novembro, com 83 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua José Manuel 
Ribeiro da Silva, n.º 90, Lordelo, Paredes. Era casa-
do com Virgínia Ribeiro 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 manifestara o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Duas Igrejas

António Nunes Moreira
Faleceu

António Nunes Moreira faleceu no passado dia 
21 de novembro, com 84 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua 
Nunes Moreira, n.º 91, Duas Igrejas, Paredes. Era 
casado com Maria de Lurdes Pinto 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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 1 de 
dezembro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Duas Igrejas, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vandoma

António Ferreira Ribeiro
Faleceu

António Ferreira Ribeiro faleceu no passado dia 
26 de novembro, com 68 anos de idade. Era natural 
de Rebordosa, Paredes e residente na Rua da Ale-
gria, n.º 124, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Maria Augusta de Sousa Coelho Durães.

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 domingo, dia 
2 de dezembro, pelas 10 horas, na igreja de Vandoma, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vandoma

Rosa Ferreira Pacheco 
Faleceu

Rosa Ferreira Pacheco faleceu no passado dia 
17 de novembro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Vandoma, Paredes e residente na Travessa San-
ta Eulália, n.º 23, Vandoma, Paredes. Era viúva de 
Joaquim 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 

António Paulo Coelho Dias
Faleceu

António Paulo Coelho Dias faleceu no passado 
dia 22 de novembro, com 43 anos de idade. Era na-
tural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente 
na Travessa Irmã Lúcia, n.º 27 R/C, Madalena, Pare-
des. Era divorciado e vivia em união de facto com Alda Sofia 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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

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

Lordelo 

António de Lemos Barros
Faleceu

António de Lemos Barros faleceu no passado 
dia 22 de novembro, com 76 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua de 
Soutelo, n.º 251, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Luzia Moreira de Almeida.

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 manifestara o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Beire

Maria Júlia Leal
Faleceu

Maria Júlia Leal faleceu no passado dia 25 de 
novembro, com 88 anos de idade. Era natural de Lo-
dares, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
viúva de Samuel Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Augusto Moreira da Silva
Faleceu

Augusto Moreira da Silva faleceu no passado 
dia 20 de novembro, com 84 anos de idade. Era na-
tural de Gondalães, Paredes e residente em Beire, 
Paredes. Era viúvo de Maria da Conceição Pereira 
da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vilela

Maria Emília
Barbosa Gonçalves

Faleceu
Maria Emília Barbosa Gonçalves faleceu no 

passado dia 22 de novembro, com 91 anos de idade. 
Era natural de Penamaior, Paços de Ferreira e residente em Vilela, 
Paredes. Era viúva de Eduardo Fernando Dias Ferreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Ana Moreira dos Santos
Faleceu

Ana Moreira dos Santos faleceu no passado dia 
21 de novembro, com 85 anos de idade. Era natural 
e residente em Louredo, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Rebordosa

António Dias Jordão
Faleceu

António Dias Jordão faleceu no dia 21 de no-
vembro, com 42 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Rebordosa, Paredes.

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 lhes 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.

Sobrosa

Maria Irene
Barbosa Rodrigues

Faleceu
Maria Irene Barbosa Rodrigues faleceu no dia 

21 de novembro, com 79 anos de idade. Era natural 
e residente em Sobrosa, Paredes. Era casada com António Augusto 
de Sousa Pinto.

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 do funeral, bem como 
na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram o seu apre-
ço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Carvalhosa/Paços de Ferreira

Faustino de Oliveira Santos
Faleceu

Faustino de Oliveira Santos faleceu no passado dia 
17 de novembro, com 73 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes e resi-
dente na freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços 
de Ferreira. Era casado com Ana Benilde Leal da Costa Ramos, que deixa 
na maior dor, juntamente com seus filhos, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Brízida da Silva Barbosa
Faleceu

Brizida da Silva Barbosa faleceu no passado dia 
17 de novembro, com 94 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era 
viúva de José Joaquim Nunes da Cunha e deixa na 
maior dor seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família.

Rebordosa

Manuel Moreira Pimenta
Faleceu

Manuel Moreira Pimenta faleceu no passado dia 
25 de outubro, com 70 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Santo Ildefonso, Porto e residente na 
freguesia de Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Fátima Dias Correia Pimenta, que deixa na maior dor juntamente com 
seus filhos, noras, genros, netos e restante família.

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
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NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos
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