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As obras de alargamento, 
requalifi cação e colocação 
de dois novos relvados 
sintéticos custaram 400 
mil euros e foram inaugu-
radas na véspera do 73.º 
aniversário do clube.

—  Pág.  8

O atleta Jorge Jesus sagrou-se campeão regional em iniciados e na prova feminina Bea-
triz Magalhães conquistou o título de vice-campeã regional. A nível coletivo a Casa do 
Benfi ca em Paredes sagrou-se vice-campeã regional em infantis, iniciados e juvenis. 
Lia Lemos (Maia Atlético Clube) e Pedro Silva (Atlético Clube Póvoa de Varzim) foram 
os grandes vencedores do corta-mato curto.  —  Pág.  10

Ana da Silva Pacheco é uma pessoa muito respeitada na freguesia e recebeu da junta 
um diploma de honra e mérito pela celebração do 100.º aniversário. A data foi co-
memorada com uma missa, um almoço e um lanche convívio para família, amigos e 
vizinhos.  —  Pág.  14

Regional de Corta-Mato 
juntou mais de 380 atletas

Cidadã mais velha
de Louredo fez 100 anos

Europeu de Hóquei Indoor decorre
este fim-de-semana em Lordelo

Até domingo, mais de 120 atletas de sete seleções vão estar a disputar o título de campeão europeu sub-23, no Pavilhão Rota dos Móveis.

Ministro do Planeamento e Infraes-
truturas diz que o Governo “vai 
olhar, com muita atenção”, para 
o projeto da nova linha férrea que 
pretende ligar os concelhos de Va-
longo, Felgueiras, Paredes, Paços de 
Ferreira e Lousada.

—  Pág.  15

Governo reafirma intenção
de estudar Linha Vale do Sousa

FC Parada inaugurou
relvados sintéticos

—  Pág.  6 —
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Assembleia-geral dos bombeiros
de Lordelo aprova compra

do terreno para novo quartel

►Sócios deram luz verde à direção de Miguel Ferreira para avançar com a compra do
     terreno. Assembleia-geral realizou-se a 8 de janeiro.

P
odemos ter muitas visões e diversifi cadas opi-
niões. O mundo é como é! Terá sempre o nosso 
assentimento e a ponderação para aceitar. Com 
achegas, como é claro, e contribuintes para os 
esclarecimentos, bem como respeitantes das opi-

niões alheias.
O fi nal de um ano e o início de outro, ao fi m e ao cabo 

é mesmo, somente, virar uma página, como em todos os 
outros dias do nosso percurso. É claro, ainda, que o nosso 
mundo é como um grande novelo que corre o risco de se 
ensarilhar, caso o deixamos fugir das mãos, ou seja, deixá-lo 
cair ao chão.

Não somos, de forma alguma, contra as comemorações 
festivas nem pelo apagar das emoções, tão pouco pelo var-
rer da memória a presença dos nossos antepassados, fami-
liares ou amigos, tendo sempre na lembrança a expressão 
poética de que… “Todo o semeador, semeia sempre contra 
o presente. /Semeia como vidente/ A seara do futuro,/ Sem 
saber se o chão é duro/ E lhe recebe a semente”.

Quem não se comove a ouvir o cantor a desfi ar: “Os me-
ninos à volta da fogueira… Vão saber o que custou a Liber-
dade” -, lembrando que não é fácil o lançar da semente à 
terra, porquanto sofre o braço e cansa o gesto. Até porque, 
a chamada quadra natalícia, nos leva ao encontro de gran-
des fi guras da nossa cultura, tal como José Régio ou Miguel 
Torga, que enquadra a época, como poucos, na história do 
nosso tempo, levando esta questão para o terreiro do pro-
blema religioso, e confessar a sua impotência para abordar 
o problema, ao afi rmar: “Nunca lhe dei uma solução capaz. 
Vejo um destino ardiloso onde devia ver um Deus miseri-
cordioso, e jogo com ele às escondidas, enredado numa 
teia de agoiros. Em vez de ser um crente adulto confi a-
do, sou um temente infantil desconfi ado”. E a sua crença/
descrença leva Torga a: “Deus. O pesadelo dos meus dias. 
Tive sempre a coragem de o negar mas nunca a força de 
o esquecer”. Reconhece, ele mesmo, que não foi capaz de 
desatar o nó das suas contradições, adiantando: “Mas que 
seria de mim se o desatasse? Se em vez de uma unidade 
na diversidade, fosse uma diversidade sem unidade?” Torga 
vai mais longe e reconhece, humildemente: “O meu drama 
foi viver a vida a dar passadas fi rmes e irreversíveis a duvi-
dar sempre de mim”. Reconhecemos que é um gesto que, 
a Adolfo Correia da Rocha, criador do pseudónimo “Miguel 
Torga” lhe vem do sangue, caldeado por uma vida de me-
mórias madrastas que os fraguedos da terra natal nunca de 
lá saíram, mas a quem foi grato na lembrança a seus pais, 
camponeses que faziam fi lhós para a noite do Menino, para 
as quais o açúcar fazia greve e o lume queimava as torgas 
ao rugir do vento que entrava de rompante pelas frinchas 
das portas e janelas e apagava a luz bruxuleante das velas 
ou a chama da candeia de azeite e, ainda, o malcheiroso 
lampião a petróleo.

É a vida. Contra o presente olhar para o futuro e dar 
tempo ao tempo!

Os nós e o
nosso mundo P

OUCOS DIAS após 
a reeleição e toma-
da de posse para o 
triénio 2019/2021, 
a direção dos bom-

beiros voluntários de Lor-
delo, presidida por Miguel 
Ferreira, recebeu o aval dos 
sócios para avançar com a 
compra do terreno onde de-
verá ser construído o novo 
quartel da corporação. 

Em assembleia-geral ex-
traordinária, realizada a 8 de 
janeiro, no salão nobre da as-
sociação, Miguel Ferreira ex-
plicou os contornos da ação 
de compra e garantiu que a 
assinatura da escritura públi-
ca está para breve.

O presidente da direção 
dos bombeiros de Lordelo 
agradeceu, ainda, a colabo-
ração da Cooperativa A Lord, 
que contribuiu com 90 mil 
euros para a “concretização 
de um marco importante 
na vida desta associação”.

O terreno tem aproxi-
madamente 5500 metros 
quadrados e fi ca situado em 
frente ao novo posto da GNR 
de Lordelo. Os responsáveis 
da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo consideram esta 
“posição geográfi ca fulcral” 
para a corporação, “tendo 
em conta a excelente rede 
viária existente, que vai per-
mitir um acesso mais rápido 
à sua área de atuação”.

A construção de um novo 
quartel é uma ambição anti-

U
M MILITAR DA GNR foi de-
tido no quartel de Penafiel 
por ter perseguido e aterrori-
zado a mulher que o deixara, 

ao longo de três anos. O homem, de 
43 anos, foi detido no passado dia 4 
de janeiro, depois de ter voltado ao 

Detido militar da GNR
que perseguia a mulher

►É suspeito dos crimes de violência doméstica, dano agravado e furto.
serviço, na sequência de uma baixa 
médica por problemas psicológicos, 
que durou três anos. 

Além da prática de crimes de vio-
lência doméstica, o militar do Desta-
camento de Trânsito em Penafiel está 
acusado de dano agravado e furto.

Segundo o Jornal de Notícias terá 
sido durante o período de baixa mé-
dica que o militar terá perseguido e 
aterrorizado a companheira, danifica-
do o carro desta com ácido e assalta-
do a sua casa durante a noite de Ano 
Novo.

ga dos Bombeiros de Lorde-
lo. O presidente da direção, 
Miguel Ferreira, espera que 
o projeto fi que concluído 
até 2020, ano em que a ins-
tituição completa 50 anos de 

existência.
Uma das limitações 

mais visíveis do edifício 
atual é a falta de espaço 
para proteger as viaturas da 
corporação. A construção 

de novas camaratas é outra 
das necessidades sentida 
por todas as corporações 
de bombeiros do conce-
lho, que passaram a acolher 
mais mulheres bombeiras.

Fotos: Paulo Alexandre
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Concurso “Montras de Natal”
premiou três lojas de Paredes

►A iniciativa contou com cerca de 50 inscrições e serviu para dinamizar o comércio local, tornando-o mais apelativo.

T
RÊS LOJAS DE PAREDES 
foram premiadas no con-
curso “Montras de Natal”, 
promovido pelo segundo 
ano consecutivo pela câ-

mara municipal e a Associação de 
Empresas de Paredes – ASEP.

O primeiro prémio, no valor de 
500 euros, foi atribuído ao Centro 
Ótico do Vale do Sousa, o segun-
do, de 200 euros, à loja Record e o 
terceiro, de 100 euros, à AMR. 

A cerimónia foi realizada na 
Casa da Cultura de Paredes, no dia 
de Reis, e contou com a presença 
do presidente da câmara munici-
pal, Alexandre Almeida, dos ve-

readores Beatriz Meireles e Elias 
Barros, do presidente da junta de 
Paredes, Artur Silva e do presiden-
te da ASEP, Alberto Pereira Leite.

O concurso “Montras de Natal” 
teve como propósito “apoiar os co-
merciantes, dinamizar o comércio 
local e promover a tradição popu-
lar da decoração de montras com 
símbolos alusivos ao Natal nas 

lojas”, reforçou o presidente da câ-
mara, Alexandre Almeida, citado na 
nota de imprensa.

A iniciativa contou com cerca 
de 50 inscrições e foi dirigida a 
todos os comerciantes do conce-
lho, independentemente do seu 
ramo de atividade. Na votação 
final foram tidos “como parâme-
tros principais o respeito pela 

temática, a originalidade, a uti-
lização de iluminação natalícia, 
bem como de materiais recicla-
dos”, acrescenta a autarquia. 

O júri foi constituído por três 
elementos: dois profissionais de 
vitrinismo e um designer, Alexan-
dra Tinoco e Bruno Monteiro e da 
designer Tânia Peixoto, respetiva-
mente.

Grupos corais de Paredes
protagonizaram concerto de Natal

►A iniciativa contou com cerca de 100 elementos e
     foi realizada na Igreja Matriz.

O
S TRÊS GRUPOS CO-
RAIS da cidade de Pa-
redes protagonizaram, 
no passado dia 28 de 
dezembro, um concer-

to de Natal na Igreja Matriz de Pa-
redes, promovido pela paróquia de 
Castelões de Cepeda e a Escola de 
Música Solidó de Paredes.

A iniciativa contou com a parti-
cipação do grupo coral dos adultos, 

infantil e juvenil e da Orquestra Ju-
venil Solidó, num total de 100 ele-
mentos, que apresentaram um pro-
grama diversificado, alusivo à época 
natalícia.

O público não faltou e no final 
do concerto foram muitos os aplau-
sos e manifestações de carinho e 
alegria pela qualidade do espetá-
culo. No final, o professor Tobias 
Carvalho e o  Padre Vitorino Soares 
agradeceram a todos os presentes e 
deixaram a promessa de dar conti-
nuidade a projeto anual.

HELENA NUNES
— texto —
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Órgãos sociais dos bombeiros
de Rebordosa tomaram posse

►Abel Moreira foi reconduzido no cargo de presidente da direção, assumindo como objetivo principal para o novo mandato
     a requalifi cação do quartel. 

HELENA NUNES
— texto —

O 
SALÃO NOBRE dos 
bombeiros voluntários 
de Rebordosa recebeu, 
no primeiro dia do 
ano, a tomada de pos-

se dos órgãos sociais que vão liderar 
a Associação Humanitária no triénio 
2019/21.

No essencial, trata-se de uma 
reeleição, já que, com pequenas 
alterações, são praticamente os 
mesmos elementos do mandato 
anterior.

Abel Moreira foi reconduzido 
no cargo de presidente da Direção, 
tendo como vice-presidente Cus-
tódio Correia, secretários Manuel 
Domingos Moreira e Abel Fernando 
Santos, tesoureiro Maximino Barbo-
sa e os vogais Fernando Ferreira e 
Adelino Mendonça. A Assembleia-
-geral continua a ser presidida por 
Henrique Leite e o Conselho Fiscal 
por José Moreira.

Requalifi cação
do quartel

é uma prioridade

Ao PAREDENSE, Abel Moreira 
apontou a requalifi cação do quar-
tel, a operacionalidade das viatu-
ras e a aposta na formação, como 
as principais metas a atingir neste 

mandato.
Falando da requalifi cação do 

quartel, o presidente dos bombei-
ros de Rebordosa assumiu que o 
projeto é de vital importância para 
a instituição e “implica um inves-
timento muito avultado. Preten-
demos criar uma nova área ope-
racional no quartel e modernizar 

a parte principal, que é a central 
de comunicações”, disse Abel Mo-
reira, salientando que a requalifi ca-
ção do quartel contempla, ainda, a 
construção de novos balneários, a 
requalifi cação das atuais camaratas 
e construção de novas camaratas 
femininas e salas de formação.

O projeto está a ser devidamen-

te preparado pela instituição e po-
derá avançar ainda este ano.

A direção vai estar atenta à pos-
sibilidade de obter fundos comuni-
tários – se forem abertas candidatu-
ras – mas Abel Moreira garante que 
o projeto será concretizado, mesmo 
sem verbas europeias. “Temos al-

guma capacidade fi nanceira e 
contamos com o apoio da Câma-
ra, da Cooperativa A Celer, das 
empresas e de várias outras enti-
dades da freguesia para avançar 
com a primeira fase do projeto, 
que incide sobre a parte opera-
cional”.

N
O DIA 26 de de-
zembro um militar 
da GNR resgatou 
na A42, perto de 

Freamunde, Paços de Ferrei-
ra, uma pequena cadela que 
estava completamente “de-
sorientada e assustada”.

Na sua página do face-
book, a GNR conseguiu entre-
gar a cadela, de nome “Cami-
la”, ao seu legítimo dono, no 
dia 4 de janeiro. O final feliz 
desta história foi partilhado 
no facebook, com uma foto 
da “Camila” ao colo do seu 
legítimo dono, no concelho 
de Paços de Ferreira. 

“Não poderia ter come-
çado o ano de melhor ma-
neira, ao ter reencontrado 
o “Óscar”, seu companheiro 
de quaro patas”, escreveu a 
GNR na legenda da publica-
ção.

Encontrado dono de animal resgatado na A42
►Apelos lançados pela GNR nas redes sociais permitiram encontrar o dono da “Camila”. 

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Instalados 17 novos
pontos de recolha seletiva 

de lixo no concelho
►Os contentores semienterrados foram instalados em Cete, Gandra e Paredes
     e representam um investimento superior a 50 mil euros.

A 
CÂMARA MU-
NICIPAL DE 
PAREDES ins-
talou 17 novos 
contentores se-

mienterrados para a recolha 
de lixo doméstico e recolha 
seletiva, num investimento 
de 50.420,00 euros. Os con-
tentores foram instalados nas 

freguesias de Cete, Gandra e 
Paredes e, segundo a autar-
quia, vêm aumentar a oferta 
já existente. 

Os contentores semien-
terrados dispõem de maior 
capacidade para a deposição 
de resíduos indiferenciados. 
O investimento do município 
contemplou ainda a colo-
cação de conjuntos de três 
contentores que permitem 
a recolha separada do vidro, 

papel/cartão e embalagens 
de plástico. 

Com estes novos pon-
tos de recolha seletiva de 
lixo a autarquia pretende, 
por um lado, “consciencia-
lizar para a necessidade 
de reduzir a produção de 
resíduos” e, por outro, “fa-
cilitar a separação de lixo, 
por parte da população, 
nos contentores devida-
mente identificados para 

cartão/papel, para emba-
lagens de plástico e para 
vidro”, referiu o presidente 
da câmara, Alexandre Al-
meida, citado no comuni-
cado.

O autarca assume que o 
ambiente é uma prioridade 
para o município e sublinha 
que esta medida mostra que 
o executivo também está a 
cuidar do ambiente e a pen-
sar no futuro do planeta.
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Paredes acolhe este fim-de-semana
Campeonato Europeu de Hóquei Indoor sub-21

►A competição decorre no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, e conta com 120 atletas em representação de sete seleções.

O 
CONCELHO DE PAREDES vai 
acolher este fim-de-semana o 
Campeonato Europeu de Hó-
quei Indoor sub-21, que pode 
lançar Portugal para os melhores 

lugares da competição na Europa.
A cerimónia de apresentação decorreu no 

pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, local 
escolhido para a realização do evento, entre 
os dias 11 e 13 de janeiro, e contou com a pre-
sença dos jogadores da seleção portuguesa, 
do selecionador nacional e da Federação Por-
tuguesa de Hóquei.

As instalações de excelência, a proximi-
dade ao Porto e o legado do hóquei foram as 
mais mais-valias para Paredes ser escolhido 
como palco deste evento. “Estão reunidas as 
condições para um campeonato extraordi-
nário”, destacou a vice-presidente da Federa-
ção Portuguesa de Hóquei, Mariana Montei-
ro, assumindo a importância do evento para 
“promover o país e em particular a região 
Norte, que tem excelentes condições para 
a prática da modalidade”.

Portugal parte com a ambição de subir 
para o 8.º lugar do ranking da Federação Eu-
ropeia, precisando, para isso, de terminar a 
prova no top dois. O selecionador nacional, 
Bernardo Fernandes, acredita que a equipa 
tem boas hipóteses. “Temos um grupo mui-
to jovem, em que a maioria dos atletas vai 
estar a jogar em casa e, por isso, o espetá-
culo estará garantido. Estamos confiantes 
e determinados em dar uma imagem digna 
da seleção nacional”, sublinhou. 

O diretor Regional do Norte do Instituto 
Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 
Vítor Dias, destacou que “Paredes é um 
município preocupado com o desporto e 
a atividade física”, e elogiou as “condições 
ímpares” do Pavilhão da Rota dos Móveis 
para a prática da modalidade. “Os resultados 

são importantes, mas o mais importante 
é que aprendam com esta experiência e 
defendam as cores da bandeira nacional”, 
acrescentou.

“Aposta para afirmar
o concelho de Paredes”

O presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, acredita que o evento será importan-
te para ajudar a promover a modalidade em 
Paredes. “Estamos perto de Lousada, onde 
esta modalidade tem grande tradição, e 
espero que após este torneio a Federação 
possa fazer outras provas nos vários pavi-
lhões que dispomos no concelho”.

Alexandre Almeida salientou que Paredes 
é reconhecido pela sua indústria do mobiliário, 
mas também pelo desporto e em diversas mo-
dalidades, onde vários atletas do concelho se 
têm destacado. “Temos vários campeões na-
cionais em diferentes modalidades que são 
reconhecidos a nível internacional e quere-
mos juntar a isso a promoção da prática do 
desporto em cada vez mais modalidades. 
Para nós, pode ser uma forte aposta para 
afirmar o concelho de Paredes”, destacou.

O autarca garantiu ainda que o executivo 
municipal pretende dar continuidade à estra-
tégia de investimento em equipamentos para 
a prática de desporto e de promoção de mo-
dalidades e eventos que ajudem a promover 
o concelho. 

“No território mais jovem da Área Me-
tropolitana do Porto esta aposta pode ser 
um factor diferenciador que permita fixar 
mais gente jovem no concelho”, rematou 
Alexandre Almeida.  

  O EuroHockey Indoor Junior Champ-
sionship decorre de 11 a 13 de janeiro, no Pa-
vilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, com mais 
de 120 atletas de sete seleções representan-
tes do País de Gales, República Checa, Dina-
marca. Ucrânia, Eslováquia, Suécia e Portugal.

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

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

O 
PAREDES GOLFE CLU-
BE (PGC) vai organizar, a 
25 de janeiro, uma pales-
tra sobre “A Escola e o 

Alto Rendimento”. A iniciativa é di-
recionada para todos os associados, 
pais e encarregados de educação e 
realiza-se na Clubhouse do Campo 
de Golfe do Aqueduto.

O convidado da palestra é Renato 
Paiva, um especialista em pedagogia 
e diretor da Clínica da Educação e da 
Academia de Alto Rendimento Esco-
lar WOWSTUDY. “No seu trabalho 
com alunos e pais, Renato Paiva 
exerce também Coaching de alto 
rendimento escolar”, refere a nota 
de imprensa do clube.

As inscrições podem ser feitas até 
às 12 horas de dia 25, através de pa-
redesgolfeclube@gmail.com, com 
um limite de 40 lugares.

Em 2019 o PGC pretende crescer 
a nível da formação e irá promover 
várias formações para toda a comu-
nidade da academia de golfe. Anteci-
pando esta estratégia, no estágio de 
Natal, os jogadores do PGC tiveram 
um momento formativo das novas 
regras de golfe que entraram agora 
em vigor.

Paredes
Golfe Clube
promove
palestra sobre
“A Escola
e o Alto
Rendimento”

►Renato Paiva é o especia-
lista convidado, que exerce 
coaching de alto rendimen-
to escolar. 

Calendário dos jogos do
Europeu de Hóquei Indoor Sub-23
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O 
FC PARADA E A CÂMARA MU-
NICIPAL DE PAREDES inaugura-
ram, no passado dia 30 de dezem-
bro de 2018, as obras de alarga-
mento, requalificação e colocação 

de dois novos relvados sintéticos que vêm me-
lhorar as condições para a prática de desporto.

A cerimónia foi presidida pelo presidente 
da câmara de Paredes, Alexandre Almeida, e 
contou com a presença do presidente do FC 
Parada, Álvaro Pinto, do presidente da Asso-
ciação de Futebol do Porto, Lourenço Pinto, 
entre outros convidados.

A inauguração dos dois novos relvados 
sintéticos serviu de prenda de aniversário 
para o clube que completou 73 anos de exis-
tência no dia 1 de janeiro.

“Estes relvados vão estar à disposição 
dos nossos atletas e de toda a comunidade 
da freguesia de Parada de Todeia e não só”, 
sublinhou Álvaro Pinto, assumindo que 70% 
dos atletas que praticam futebol no clube re-
sidem em freguesias e concelhos vizinhos.

As obras implicaram um investimento de 
400 mil euros e vão servir cerca de 160 atletas 
que jogam nas diferentes equipas do clube. 
O presidente do FC Parada, Álvaro Pinto, ga-
rantiu que um dos sintéticos será usado pelos 
atletas mais jovens que disputam a Taça Car-
los Alberto, organizada pela Associação de 
Futebol do Porto, e também como relvado de 
apoio para os treinos dos restantes atletas do 
clube. O segundo relvado, de maiores dimen-
sões, será usado pelos atletas das oito equi-
pas de futebol. 

O FC Parada tem cerca de 1037 associados 
e é o único clube do concelho com futebol fe-
minino, tendo neste momento três equipas, 
uma sénior, que compete na II Divisão Nacio-
nal e duas equipas de formação. 

As obras implicaram, ainda, o alargamen-
to do campo, o reforço das bancadas metáli-
cas para receber mais assistência, a constru-
ção de um espaço para armazenar o reserva-
tório de água a que estão ligados os sistemas 
de rega. Foi também reforçada a iluminação 
com lâmpadas LED e realizada a requalifica-
ção da zona envolvente do complexo. 

 No dia seguinte à inauguração, o FC Para-
da festejou o 73.º aniversário, num jantar que 

FC Parada inaugurou dois relvados
sintéticos em véspera de aniversário
►As obras implicaram um investimento de 400 mil euros e vêm melhorar as condições do complexo desportivo
     do clube, que completou 73 anos de existência.

reuniu atletas, dirigentes, sócios e outros con-
vidados. O clube aproveitou o momento para 
atribuir o título de sócio honorário ao presiden-
te da câmara de Paredes, Alexandre Almeida.
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Camponato de Portugal
Série B – 16.ª jornada

Leça ...............................................2
Paredes ........................................0 

Próxima jornada: 13 janeiro (15 horas)
Paredes - Lusitânia Lourosa

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 18.ª jornada

Nun’Álvares ................................2
Sousense .....................................1

Freamunde .................................2
Aliados de Lordelo ...................3

Vilarinho ......................................2
Rebordosa ..................................2

Aliança de Gandra ....................2
Ermesinde ...................................1

Próxima jornada: 13 janeiro
Barrosa - Nun’Álvares

Aliados de Lordeo - Tirsense
Rebordosa - Vila Caiz

Sousense - Aliança de Gandra

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

Lustosa ............................................2
Parada .............................................0

Aliados de Lordelo B ...................0
Lixa B ................................................0

Baltar ...............................................2
Citânia de Sanfins .......................2

Várzea ..............................................3
Sobrosa ...........................................0

Próxima jornada: 13 janeiro
Parada - Penamaior

Lamoso - Aliados de Lordelo B
Sobrosa - Baltar

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1 - 16.ª jornada 

Sobreirense ...................................2
Campo Lírio ...................................0

Frazão ..............................................1
Vandoma ........................................2

Próxima jornada: 12 janeiro
1.º Maio Figueiró - Sobreirense  

13 janeiro: Vandoma - Leões Seroa

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 12.ª jornada 
Paredes ...........................................5
Viso ...................................................3

Próxima jornada: 13 janeiro (17h30)
Freixieiro - Paredes

FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada

O 
ANO DE 2018 não podia ter cor-
rido melhor ao Rebordosa, que 
terminou a 1.ª volta do campeo-
nato na liderança da série B da 
Divisão de Elite da Associação de 

Futebol do Porto, somando 15 vitórias em 19 
jogos oficiais.

O ano que passou foi recheado de bons 
resultados, graças ao trabalho dos jogadores, 
mas também por influência do treinador, An-
tónio Sousa, que já tinha treinado o Rebordo-
sa entre 2013 e 2014, naquela que foi a sua 
primeira experiência em equipas seniores.

Face à qualidade do plantel e às condições 
do clube, Tonanha contava fazer uma boa pri-
meira volta, mas reconhece que os resultados 
foram superando as expectativas iniciais. “Do-
mingo após domingo, os nossos adeptos 
podem verificar que temos um grupo de 
trabalho mentalmente muito forte, onde o 
espírito de equipa e entreajuda é notório”.

Apesar do bom momento que a equipa 
atravessa, Tonanha garante que é preciso 
ponderação. “Não há equipas invencíveis e 
sabemos que o nosso dia vai chegar. Temos 
de manter a humildade, porque ainda não 
ganhamos nada”. 

Apesar do objetivo principal, que é che-

“Temos de manter a humildade
porque ainda não ganhamos nada”
►Rebordosa mantém-se na liderança da tabela com 10 pontos de vantagem sobre o 2.º classificado,
     o Lousada.
►No último domingo a equipa de Tonanha empatou no terreno do FC Vilarinho. 

gar ao play-off de subida, estar bem encami-
nhado, Tonanha diz que a equipa não pode 
ficar numa posição de conforto, porque em 
dois ou três jogos tudo se pode alterar. Po-
rém, o treinador não esconde a vontade de 
fazer história no Rebordosa e concretizar um 
sonho que tem sido adiado nos últimos anos. 
“Acredito que vamos ter sucesso, mas é 
preciso manter o foco, continuar a encarar 
cada jogo como uma final e nunca abdicar 
da nossa identidade. Estamos confiantes. 
O desafio daqui para a frente é fazer mais 
e melhor”.

maiores. O presidente do clube, Joaquim Bar-
bosa, diz que o clube nunca escondeu a am-
bição de lutar pela subida e elogia o trabalho 
feito pelo grupo nesta primeira fase da prova. 
“As coisas estão a correr bem. Acredito 
que daqui a dois meses já devemos saber 
se vamos ou não à 1.ª fase [do play-off]. 
Esse será o primeiro passo para conseguir 
o nosso objetivo, que é fazer história neste 
clube”.

Com vários anos de experiência enquanto 
dirigente do clube, Joaquim Barbosa diz que 
a subida de divisão é o próximo passo que o 
Rebordosa deve dar para continuar a crescer, 
depois de ter investido muito na melhoria das 
infraestruturas. “Temos todas as condições 
para isso. O clube está bem organizado e 
tem matéria-prima de grande qualidade no 
departamento juvenil, que pode ser poten-
ciada no futuro com a subida de divisão”.

Nos escalões de formação, o Rebordosa 
também tem sido bafejado com bons resul-
tados, tendo atualmente todas as equipas 
classificadas nos dois primeiros lugares dos 
respetivos campeonatos. 

A equipa de juniores A sub-19, por exem-
plo, que disputa a 2.ª Divisão Série 7, ainda 
não sofreu qualquer derrota em 15 jornadas 
do campeonato, e leva já 65 golos marcados e 
apenas 3 sofridos.

“Rebordosa merece
estar um ou dois
escalões acima”

O presidente da Assembleia-geral do clu-
be, Domingos Barros, também acredita que 
há muito que o Rebordosa merece estar um 
ou dois escalões acima. “É um clube com 50 
anos de história, que sempre se manteve 
vivo, dedicado e com muita competência, 
e que representa uma das maiores fregue-
sias do concelho”.

O empresário rebordosense, que já foi 
atleta, diretor, presidente do clube e presi-
dente da comissão de honra, diz que a direção 
tem feito um excelente trabalho e merece ter 
um bom resultado no final do campeonato. 
“Oxalá as coisas continuem a correr bem. 
Ainda não  ganhamos nada, mas  seria de 
inteira justiça o clube subir um ou dois 
escalões acima, porque há já muitos anos 
que marca presença no desporto”. 

Tonanha - treinador do Rebordosa

Presidente diz que
o clube tem condições
para subir esta época

Da parte da direção, o mister Tonanha 
tem toda a confiança para lutar por objetivos 
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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

Mais de 380 atletas participaram no
corta-mato regional jovem, em Paredes

►A par do regional de corta-mato, decorreu o 18.º Grande Prémio da Casa do Benfi ca em Paredes. 

O 
PARQUE DA 
CIDADE aco-
lheu, no pas-
sado dia 5 de 
janeiro, mais 

uma edição do campeona-
to regional de corta-mato 
curto e jovem, organizado 
pela Associação de Atletis-
mo do Porto (AA Porto), a 
Casa do Benfica em Paredes 
e a câmara municipal.

Além do regional curto, 
disputou-se também o re-
gional jovem de corta-mato 
e a 18.ª edição do Grande 
Prémio da Casa do Benfica 
em Paredes. Segundo a As-
sociação de Atletismo do 
Porto a competição juntou 
mais de 380 atletas.

Lia Lemos (Maia Atlético 
Clube) e Pedro Silva (Atléti-
co Clube Póvoa de Varzim) 
foram os grandes vencedo-
res do corta-mato curto. A 
União Desportiva da Várzea 
e o Maia Atlético Clube ven-
ceram no coletivo feminino 
e masculino, respetivamen-
te.

No regional jovem, 
as provas foram também 
muito disputadas. Nos in-
fantis femininos o pódio 
foi ocupado por Lara Costa 
(UD Várzea), Lara Macha-
do (UD Várzea) e Catarina 
Brito (Maia Atlético Clube). 
A nível coletivo venceu a 
UD Várzea, seguindo-se o 
Clube de Futebol Oliveira 
Douro e o Núcleo Barrosas 
Amador.

Nos infantis masculinos 
a vitória coube a Tiago Fer-
reira (Maia Atlético Clube), 
seguindo-se Rafael Rodri-
gues (CF Oliveira Douro) e 
Tiago Pinto (Cl. At. Estrelas 
Marco Canaveses). A CB Pa-
redes alcançou o segundo 
lugar do pódio na classifica-
ção coletiva, ficando atrás 
do Maia Atlético Clube.

Jorge Jesus
sagrou-se

campeão regional
O melhor resultado para 

a CB Paredes neste regional 
jovem, foi alcançado por 
Jorge Jesus, que venceu a 
prova de iniciados mascu-
linos, com o tempo 11:07, 
sagrando-se campeão re-
gional. O atleta da “casa” 
cortou a meta com quatro 
segundos de vantagem so-
bre o 2.º classificado, Ema-
nuel Morais (UD Várzea). 
Em terceiro lugar ficou João 
Bessa (UD Várzea).

Na prova feminina, desta-
cou-se Beatriz Magalhães, da 
Casa do Benfi ca em Paredes, 
que se sagrou vice-campeã 
regional, fi cando a escassos 
segundos de diferença da 
vencedora, Diana Fernandes 
(UD Várzea). A nível cole-
tivo, o Maia Atlético Clube 
sagrou-se campeão regional 
e a Casa do Benfi ca em Pa-
redes vice-campeã regional. 
Em terceiro lugar fi cou a UD 
Várzea.

Ana Silva do Maia Atlético 
Clube venceu entre as atletas 

juvenis, com Bruna Cunha e 
Marisa Cunha, da CB Paredes, 
a conquistar os 10.º e 12.º lu-
gares. Os restantes atletas da 
CB Paredes, João Sampaio, 
André Lopes e André Ferreira 
alinharam na prova masculi-
na e conquistaram o 5.º, 6.º e 
21.º lugares, respetivamente. 
A nível coletivo a CB Paredes 
voltou a sagrar-se vice-cam-
peã regional.

As provas de benjamins A 
e B foram incluídas no Gran-
de Prémio da Casa do Benfi ca 
em Paredes. Nos benjamins 
A, venceram Letícia Ribeiro 
(AD Lustosa) e Henrique Sil-
va (Cl. At. Estrelas Marco Ca-
naveses). Nos benjamins B a 
vitória coube a Joana Duarte 
(Ass, Cultural Desp. S. João 
Serra) e Rafael Jesus (Casa 
Benfi ca Paredes).

Pódio coletivo iniciados Pódio coletivo juvenis

Jorge Jesus campeão regional
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Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
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A
S FREGUESIAS de Aguiar de 
Sousa, Recarei e Sobreira foram 
palco da quinta edição do En-
duro das Regiões, que integra 
o calendário do Troféu Luso 

Galaico Mota do Monte. A prova decorreu 
no passado dia 30 de dezembro de 2018 e 
juntou cerca de 200 pilotos nacionais e es-
panhóis.

Os prémios foram entregues nas três 
categorias: cidade, piloto da cidade e ven-
cedores entre Portugal e Galiza. Gerson 
Pinto (Penafiel) foi o primeiro, seguindo-se 
Márcio Antunes (Braga) e Norberto Teixei-
ra (Marco de Canaveses). Entre Portugal e 
Galiza os vencedores foram Gerson Pinto, 
Carlos Skinas e Hugo Pinto.

Na classe 300cc 2t, o grande vencedor 
foi o piloto Marco Fernandes, natural de 
Lordelo, Paredes, que já tinha vencido na 
prova de Valongo, realizada a 9 de dezem-

N
O DIA 19 DE JANEIRO realiza-
-se, pelas 20 horas, a VI Corrida 
dos Reis da Cidade de Paredes. 
A iniciativa é organizada pela 
Parjovem – Associação Juvenil 

de Paredes e conta com o apoio da câmara 
municipal de Paredes.

“Se é um amante do desporto, mais 

Enduro das Regiões trouxe cerca
de 200 pilotos ao sul do concelho

►O Centro Escolar de Recarei foi o local escolhido para o “paddock” para acolher o secretariado e os pilotos.

bro de 2018 e somado o quarto e o segun-
do lugar nas provas de Cabeceiras de Basto 
e de Santa Comba.

Estes resultados fizeram de Marco Fer-
nandes o melhor piloto de Enduro das Re-
giões, competição que tem características 

muito próprias e é única em Portugal, com 
os pilotos a competirem pela sua cidade.

VI Corrida dos Reis 
na cidade de Paredes
►A já habitual Corrida dos Reis realiza-se no centro da cidade de
     Paredes, no próximo dia 19 de janeiro.

propriamente de corridas e caminha-
das, esta é a oportunidade para praticar 
com a família e amigos, numa zona de 
referência da cidade”, sublinha a organi-
zação.

À semelhança das edições anteriores, 
a iniciativa terá início no parque José Gui-
lherme e decorre no centro da cidade de 
Paredes. A prova divide-se numa corrida de 
10 quilómetros e numa caminhada de cinco 
quilómetros.

HELENA NUNES
— texto —

As inscrições decorrem até 16 de janeiro
e podem ser feitas através da página

da internet: http://bit.ly/2Euzuus.
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►Do acidente com helicóptero do INEM que causou quatro mortes, ao encerramento da Casa do Gaiato de Beire, passando pelo anúncio das obras nas E.B. 2/3 de Rebordosa e Lordelo e no Tribunal de Paredes, este foi um ano cheio de acontecimentos. 
►Nesta edição, olhamos para os principais factos e temas que marcaram a atualidade regional em 2018, onde também se incluem, entre outros, o chumbo do Tribunal de Contas à aquisição do Complexo das Laranjeiras e a subida do União de Paredes aos Nacionais.

A MORTE de um funcionário da junta de freguesia de Lordelo, num acidente de trabalho, 
em maio de 2014, teve repercussões durante o ano de 2018, levando a um braço de ferro 
em tribunal, entre a família da vítima e a junta de Lordelo, por causa de uma indemnização.

A junta liderada por Nuno Serra recebeu um subsídio da câmara de Paredes de 60 mil 
euros para pagar a indemnização à família de Daniel Silva, mas a viúva garante que nunca 
chegou a receber a totalidade do dinheiro. ■

Família reclamara
indemnização à junta de Lordelo 

O PILOTO, natural de Rebordosa, radicado nos Estados Unidos da América, triunfou 
pela terceira vez na sua carreira, numa das clássicas mais importantes do automo-
bilismo mundial, as 24H Daytona. Na 56.ª edição da prova, participaram vários cam-

peões e vencedores de prova dos campeonatos NASCAR e Fórmula 1. 
João Barbosa foi distinguido pela Confederação do Desporto de Portugal com o prémio 

“Mérito Desportivo – Personalidade do Ano” e pelo município de Paredes com a medalha de 
Ouro da Cidade.■

Paredense João Barbosa volta a
conquistar as 24Horas de Daytona

O MUNICÍPIO DE PAREDES conseguiu libertar-se dos condicionalismos do Plano de 
Apoio à Economia Local (PAEL) com a contração de um novo empréstimo de 29 mi-
lhões de euros. Outra boa notícia para o executivo de Alexandre Almeida foi a luz 

verde dada pelo tribunal à providência cautelar interposta pela autarquia para desbloquear 
os fundos comunitários, que foram congelados após o OLAF ter detetado indícios de fraude 
e corrupção com os fundos atribuídos para a construção dos centros escolares. ■

Fim do PAEL e desbloqueio
dos fundos comunitários 

DEPOIS de várias manifestações e protestos contra a falta de condições das escolas E.B. 
2/3 de Rebordosa e de Lordelo, a câmara de Paredes conseguiu negociar com o Governo 
a abertura de uma candidatura para realizar obras de remodelação nas duas escolas. Os 

projetos contemplam a substituição de telhados e caixilharias, o piso dos pavilhões e balneá-
rios e vão custar cerca de 3,6 milhões de euros. As obras deverão ter início já este ano. ■

Escolas de Rebordosa
e de Lordelo remodeladas

A COMPRA do complexo desportivo das Laranjeiras foi anunciada pelo anterior executivo 
pouco antes das últimas eleições autárquicas, mas o negócio acabou por se arrastar para 
2018 e receber o chumbo do Tribunal de Contas. O processo acabou por cair nas mãos do 

atual executivo, que já reafirmou a intenção de adquirir o espaço em parcelas separadas para não 
ser obrigado a pedir novo visto ao TC. Caso isso não aconteça, o município está disposto a avançar 
para a expropriação, tendo já declarado o interesse público municipal do imóvel. ■

Tribunal de Contas chumba compra
do Complexo das Laranjeiras

2018 foi um ano de glória para o União Sport Clube de Paredes, que festejou o regresso ao 
Campeonato de Portugal, cinco anos depois da última participação. Num jogo decisivo 
frente ao Leça, os unionistas triunfaram por 2-0 e festejaram noite dentro a conquista da 

subida de divisão. 
A festa juntou sócios e adeptos e foi feita no centro da cidade de Paredes, com a equipa a 

ser recebida pelo executivo e a subir à varanda da câmara municipal. ■

União de Paredes
sobe aos nacionais 
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FOI um dos acontecimentos que marcou o final do ano de 2018 e que deixou o país em cho-
que. A queda de um helicóptero do INEM, em Valongo, ditou a morte dos quatro elementos 
da equipa do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, entre eles a enfermeira Daniela 

Silva, de Baltar, que durante vários anos foi bombeira na corporação daquela freguesia. 
No funeral da jovem, de 34 anos, estiveram centenas de pessoas, colegas do INEM, mem-

bros da GNR, forças especiais de bombeiros, elementos da Cruz Vermelha e o presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa.■

►Do acidente com helicóptero do INEM que causou quatro mortes, ao encerramento da Casa do Gaiato de Beire, passando pelo anúncio das obras nas E.B. 2/3 de Rebordosa e Lordelo e no Tribunal de Paredes, este foi um ano cheio de acontecimentos. 
►Nesta edição, olhamos para os principais factos e temas que marcaram a atualidade regional em 2018, onde também se incluem, entre outros, o chumbo do Tribunal de Contas à aquisição do Complexo das Laranjeiras e a subida do União de Paredes aos Nacionais.

AO NÍVEL do ambiente, no ano de 2018 também foi dado um passo importante para a 
resolução de um problema com mais de 20 anos e que afeta vários concelhos da região. 
O município de Paços de Ferreira adjudicou a obra de ampliação e reabilitação da ETAR 

de Arreigada, que vai permitir duplicar a capacidade de tratamento da estação, tida como a 
principal fonte de poluição do Rio Ferreira.

 A empreitada vai custar 5,1 milhões de euros e deverá estar concluída em 2020.■

Obras na ETAR de Arreigada e
o fim da poluição no Rio Ferreira

DEPOIS da saída do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) para Penafiel o 
executivo da câmara de Paredes conseguiu garantir, junto do Governo, um reforço de 
competências para o Tribunal de Paredes, que deverá acolher a Instância Central Cível.

O edifício será alvo de um projeto de alargamento e as obras deverão ser concretizadas ao 
longo deste ano.■

Tribunal de Paredes
com competências reforçadas

Foi mais um processo herdado pelo atual executivo que teve desenvolvimentos no último 
ano.  Inúmeras irregularidades foram encontradas nos cadernos de encargos dos centros 
escolares: equipamentos que foram pagos, mas não foram colocados, e materiais substituí-

dos por outros de qualidade inferior.
A lista foi remetida ao Ministério Público e deixa a autarquia em risco de devolver mais 1,4 

milhões de euros de fundos comunitários, além dos 6 milhões que poderá ter de devolver no 
âmbito de um outro processo judicial movido pelo OLAF e pela Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte.■

Irregularidades nos centros
escolares remetidas

ao Ministério Público

UMA AÇÃO de fiscalização da Segurança Social levou à retirada de utentes da Casa do 
Gaiato de Beire e ao encerramento da instituição que integra a obra do Padre Américo, 
que acolhe doentes crónicos.

A SS garante que o equipamento está ilegal porque não é licenciado, não tem as condi-
ções desejáveis para acolher utentes nem um quadro de pessoal adequado. Os responsáveis 
da instituição negaram as acusações, mas mostraram-se disponíveis para dialogar com a SS 
de forma a evitar o encerramento definitivo da instituição.■

Segurança Social encerra
Casa do Gaiato de Beire

OS AUTARCAS da região defenderam, numa conferência em Paredes, que a linha de 
comboio do Vale do Sousa seja incluída no Plano Nacional de Investimentos 2030. 
Com 36,5 quilómetros esta nova linha serviria os concelhos de Paredes, Paços de Fer-

reira, Lousada e Felgueiras.
O projeto inicial está orçado em 300 milhões de euros e é visto como um passo funda-

mental para resolver os problemas de mobilidade da região, mas também para potenciar a 
coesão social e económica do território. O Governo já prometeu avançar com mais estudos.■

Linha Férrea do Vale do Sousa 
custaria 300 milhões de euros

Queda de helicóptero do INEM
deixa bombeiros de Baltar de luto
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J
Á PASSAVA das 3h30 da 
madrugada do dia 1 de 
janeiro de 2019 quando 
nasceu o primeiro bebé 
deste ano da região. Ga-

briel nasceu no Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS), em 

Gabriel é o bebé do ano do CHTS
►Nasceu no primeiro dia do ano, às 3h30, de parto normal e é o terceiro filho de um jovem casal de Penafiel.

Penafiel, e é o terceiro filho de 
Juliana Alves e Marcelo Silva, um 
jovem casal residente em Novelas, 
Penafiel.

O menino nasceu de parto 
normal às 39 semanas, com 2,980 
quilos de peso e 49,5 centímetros 

de comprimento. Em casa, estão 
à espera os irmãos, Gonçalo de 8 
anos e Gustavo de 3.

A mãe deu entrada no Hospi-
tal Padre Américo, em Penafiel, 
na manhã do último dia de 2018, 
para uma “passagem de ano di-

ferente, com mais um herdei-
ro”. Juliana diz que “a gravidez 
foi calma, com poucos enjoos”, 
mas que o parto foi mais demo-
rado que os anteriores. Ainda 
assim, tudo decorreu “sem com-
plicações e a mãe e o bebé estão 

bem”, refere o hospital na nota de 
imprensa.

O pai do bebé do ano do 
CHTS, Marcelo, garante que Ga-
briel, o agora filho mais novo, “é 
a cara chapada do Gustavo, o do 
meio”.

HELENA NUNES
— texto —

Cidadã mais velha de Louredo fez 100 anos
►Ana da Silva Pacheco foi homenageada pela junta de freguesia,
     no dia em que assinalou o 100.º aniversário.

A 
CIDADÃ MAIS VELHA DE LOU-
REDO comemorou, no passado 
dia 7 de janeiro, 100 anos de 
vida e foi acarinhada pela jun-
ta local com uma homenagem, 

pela celebração desta data.
Depois da missa solene de ação de gra-

ças, Ana da Silva Pacheco e a família foram 
recebidos no salão nobre da junta de Lou-
redo. 

O presidente da junta, José Borges, e 
o presidente da Assembleia de Freguesia, 
Luís Maia, entregaram à aniversariante um 
ramo de flores e um diploma de honra e 
mérito pela celebração do 100.º aniver-
sário. De seguida realizou-se um almoço 
comemorativo e mais tarde, em casa de 
familiares, um lanche com direito a bolo e 
champanhe para os amigos e vizinhos que 

se juntaram à festa.
Ana da Silva Pacheco nasceu a 7 de ja-

neiro de 1919 em Novelas, Penafiel. Casou 
em Louredo com Joaquim Nogueira, que 
foi coveiro da junta de freguesia e teve 
oito filhos. “É uma pessoa muito queri-
da e respeitada na freguesia”, garantiu 
ao PAREDENSE o presidente da junta, José 
Borges, que conhece a idosa há vários 
anos. 

“Foi um dia muito bonito, porque ela 
esteve sempre bem-disposta. Cantou, 
riu, fez rir e ainda recitou poemas da 
sua juventude. Louredo está em festa”, 
acrescentou o autarca, que em cinco anos 
de presidência festejou pela terceira vez os 
100 anos de um cidadão (a) da freguesia.

Apesar da idade, Ana da Silva Pacheco 
continua a ser bastante autónoma e tem 
uma memória invejável, partilhando, ainda, 
hoje inúmeras histórias antigas da fregue-
sia com os muitos netos e bisnetos.



15
Quinta-feira

10 de janeiro 2019

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB PUB

O 
P R I M E I R O - M I N I S -
TRO, António Costa, 
visitou, no passado dia 
7, as obras na Linha 
Ferroviária entre Caíde 

de Rei e o Marco de Canaveses. De 
acordo com nota do Governo “as 
obras de modernização da linha 
do Douro, nomeadamente entre 
Caíde e Marco de Canaveses, de-
correm desde novembro, desti-
nadas a permitir a circulação de 
comboios elétricos suburbanos, 
com origem e destino no Porto”.

A eletrificação da Linha do 
Douro entre as estações de Caí-
de, no concelho de Lousada, e de 
Marco de Canaveses, vai obrigar 
também “a intervenções nos tú-
neis de Caíde, Gaviara e Campa-
inha, que terão melhoramentos 
na drenagem, impermeabiliza-
ção, e rebaixamento”.

Primeiro-Ministro visitou obras
no túnel ferroviário de Caíde de Rei
►As obras decorrem desde novembro e preveem “melhoramentos na drenagem, impermeabilização e rebaixamento”.

Durante a visita o Primeiro-Mi-
nistro e o Ministro do Planeamento 
e das Infraestruturas, Pedro Mar-
ques, tiveram a oportunidade de 
ver os trabalhos que decorrem no 
túnel de Caíde de Rei, para dotar 
esta infraestrutura de maior segu-
rança, com sistemas de vídeo, co-
municações móveis, extintores, ilu-
minação led de emergência, aces-
sos às bocas de entrada e saída e o 
reforço estrutural dos taludes.

O autarca de Lousada, Pedro 
Machado, considerou que “as obras 
são de extrema importância”, dada 
a “situação preocupante” no que 
respeita à segurança do túnel, iden-
tificada por várias entidades, nomea-
damente pela Proteção Civil. 

Pedro Machado garantiu, ain-
da, que a autarquia está disponível 
para, juntamente com as Infraestru-
turas de Portugal, encontrar uma 
solução para o problema da falta de 
estacionamento junto à estação de 
comboios.

Governo reafirma intenção de estudar 
projeto da linha do Vale do Sousa

►Ministro do Planeamento e Infraestruturas garantiu que o projeto vai ser estudado no âmbito do Plano Nacional de Investimentos 2030.

O 
GOVERNO voltou a 
afirmar a intenção de 
estudar o projeto de 
construção de nova li-
nha do Vale do Sousa 

que iria ligar Valongo a Felgueiras e 
passar pelos concelhos de Paredes, 
Paços de Ferreira e Lousada.

A promessa foi feita pelo Mi-
nistro do Planeamento e Infraes-
truturas, na passada segunda-feira, 
dia 7 janeiro, durante a cerimónia 
de lançamento de concurso para a 
aquisição de novos comboios, que 
se realizou em Marco de Canaveses, 
e foi presidida pelo primeiro-minis-
tro, António Costa.

Citado pelo jornal online Tame-
gasousa, Pedro Marques assumiu 
que o Governo vai “olhar com mui-
ta atenção para essa reivindica-
ção”. O ministro reconheceu, ainda, 
a “forte dinâmica económica dos 
concelhos” que apoiaram, recente-

mente, um estudo prévio sobre esta 
nova linha e assegurou que o proje-
to está em estudo.

O projeto da nova linha férrea 
do Vale do Sousa foi apresentado 
a 10 de dezembro, no decurso de 
uma conferência sobre mobilidade, 
realizada em Rebordosa, que reuniu 
cinco autarcas da região e vários es-
pecialistas da área. 

No estudo apresentado, a nova 
linha do Vale do Sousa teria um per-
curso de 36 quilómetros e implicava 
um investimento de, pelo menos, 300 
milhões de euros, sendo vista pelos 
autarcas como fundamental para pro-
mover a coesão territorial e económi-
ca da região, em comparação com a 
Área Metropolitana do Porto. 

Na sessão, o Secretário de Esta-
do das Infraestruturas, Guilherme 
D’Oliveira Martins, garantiu que o 
projeto seria aprofundado no de-
curso do Plano Nacional de Inves-
timentos 2030, em articulação com 
as Infraestruturas de Portugal e as 
câmaras envolvidas.

HELENA NUNES
— texto —
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MARGARIDA GONÇALVES
Nutricionista | Clínicas Nuno Mendes

C
onsidera-se obstipação quando existe uma 
difi culdade persistente em evacuar, se a 
evacuação obriga a grande esforço, se é 
necessário recorrer a manobras viscerais para 
ajudar a saída das fezes, se há duas ou menos 

evacuações por semana ou se houve uma redução recente 
do número de evacuações habituais. A obstipação 
crónica é um dos distúrbios gastrointestinais mais 
comuns na população em geral. Em adultos, apresenta 
uma prevalência média de aproximadamente 14%, com 
taxas que variam entre 1,9% a 40,1%. É considerado um 
importante problema de saúde pública, dada a dor e 
desconforto que gera, podendo mesmo afetar a qualidade 
de vida.

Relativamente às causas da obstipação nem sempre é 
fácil deteta-las, mas, as mais comuns são:

- Má alimentação; 
- Baixa ingestão de líquidos;
- Falta de exercício físico; 
- Algumas doenças; 
- Stress, ansiedade ou alguns medicamentos.
Como tratar?
Em primeiro lugar é importante regrar os seus hábitos 

alimentares e aumentar a ingestão de alimentos ricos 
em fi bras. Como? Consumindo no mínino 2 peças de fruta 
por dia, incluindo sopa, legumes e leguminosas (feijão, 
grão, ervilhas…) nas duas refeições principais e optar 
por cereais integrais (pão, fl ocos, massas…). No que diz 
respeito às frutas e legumes a preferir para o tratamento 
da obstipação estes são a laranja, a manga, ameixas, fi gos, 
kiwi, ananás, maçã com casca, pêssego, papaia, espargos, 
beterraba, abóbora, brócolos, alcachofras, espinafres, 
agriões e pepino. Para além de uma adequada ingestão de 
fi bra, a água e a prática de atividade física são também 
parâmetros fundamentais para o tratamento desta 
patologia. 

Em casos mais graves de obstipação pode ser 
necessário recorrer a laxantes, no entanto, o seu uso 
excessivo pode causar infl amação intestinal e pode 
levar à diminuição da absorção de alguns nutrientes. 
Além disso é sabido que quanto mais frequente for o uso 
de um determinado laxante, maior terá que ser a dose 
para que este tenha efeito, por isso mesmo, aconselhe-se 
sempre com o seu médico antes de proceder à sua toma.

O tratamento da obstipação é extremamente 
importante, tanto pelas implicações físicas como 
psicológicas. Se tem dúvidas ou difi culdade em tratar a 
doença, consulte um profi ssional de saúde, consulte um 
nutricionista.

OBSTIPAÇÃO
– sintomas, causas

e tratamento O 
CENTRO HOS-
PITALAR do 
Tâmega e Sousa 
(CHTS) recebeu, 
no passado dia 

2 de janeiro, 84 novos médi-
cos internos, que iniciaram 
este ano a sua formação na-
quela unidade hospitalar. A 
cerimónia de acolhimento 
decorreu no auditório do 
Hospital Padre Américo, em 
Penafi el.

Do total de 84 médicos 
internos, 67 são internos 
de Formação Geral e 17 são 
internos de Formação Es-
pecífi ca, distribuídos pelas 
especialidades de Anestesio-
logia, Cardiologia, Cirurgia, 
Endocrinologia, Ginecologia/
Obstetrícia, Medicina Inter-
na, Ortopedia, Psiquiatria e 
Psiquiatria da Infância e Ado-
lescência.

Aos novos médicos in-
ternos foram apresentados 
os diferentes serviços pelos 
seus diretores, bem como 
ainda lhes foi dado a co-
nhecer as formalidades e as 
dinâmicas institucionais do 
Centro Hospitalar.

Braga da Cunha, diretor 
do Internato Médico, deu as 
boas-vindas aos novos mé-
dicos internos e desejou o 
maior sucesso profissional 
nesta nova etapa. O presi-
dente do Conselho de Ad-
ministração, Carlos Alber-
to, apelou à capacidade e 
disponibilidade dos novos 
médicos internos para “ir 
ao encontro das necessi-
dades da população que é 
uma população imensa. O 
CHTS integra os Hospitais 
de Penafiel e de Amaran-
te, servindo uma popula-
ção superior a meio mi-
lhão de pessoas.”

84 novos médicos internos
iniciaram formação no CHTS
►Do total de 84 médicos internos, 67 são internos de Formação Geral e 17 são internos de
     Formação Específi ca, distribuídos por diferentes especialidades.

Maria Inês Bertão e 
Nuno Amorim, os dois natu-
rais do Porto, são internos 
de Formação Geral e ambos 
mencionaram o CHTS como 
uma das primeiras opções 
para fazerem o Internato 
Médico.

Maria Inês aponta a pro-

ximidade ao Porto como 
uma das razões para a es-
colha do CHTS e também 
por “não se tratar de um 
típico hospital central, 
existe uma maior proxi-
midade aos utentes, que 
vai permitir o tão espera-
do contacto real com os 

doentes”.
A localização é também 

referida por Nuno Amorim 
que assume ainda “a esco-
lha consciente de que vi-
nha para cá. Já conhecia o 
hospital e quis regressar. 
Nem coloquei como op-
ção hospitais centrais “.
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E
ra uma vez num reino bué da longe 
um rei já cota que vivia com a sua 
filha, uma chavala chamada Branca 
como a Cera.

O rei, como se sentia bué sozi-
nho, depois do falecimento da esposa, vol-
tou a juntar os trapos. A nova rainha era mui-
to gata e bué malvada, não gostava da Bran-
ca como a Cera, porque quanto mais cota ela 
ficava, mais gira se tornava a filha postiça. 
       A bruxa da rainha tinha um espelho má-
gico que comprara aos marroquinos e ao 
qual fazia a mesma pergunta todos os dias:

- Espelho meu, quem é a mais gata do 
reino?

O espelho dizia sempre que a mais bela 
era a sua rainha. Contudo, certo dia, deu 
uma resposta diferente:

 - É a Branca como a Cera, ela é a chavala 
mais gostosa deste reino!

Passada dos carretos, a rainha mandou um 
jiadista matar a Branca como a Cera. Mas, no 
momento em que ele a viu, ficou apaixona-
do e deixou-a bazar em direção à barraca dos 
anões. Eles aceitaram ajudá-la e começaram a 
viver dias felizes. Porém, a felicidade terminou, 
quando a Rainha bué da má lançou um feitiço 
a uma apple e a deu à Branca como a Cera.

Ao trincá-la, ela desmaiou e caiu numa 

Realizou-se, na semana de 10 a 14 de dezembro, na Escola Secundária Daniel Faria, Baltar, uma exposição/concurso de postais de Natal.
Os discentes do 3.º ciclo elaboraram postais e trabalhos assaz originais e com os mais variados materiais, alusivos à época natalícia. A participação foi massiva, 

tendo os alunos revelado muito entusiasmo, criatividade e empenho.

BRANCA DE NEVE, VERSÃO CALÃO
..................................................................................................................................................................................................................

Paulo Cabral, 8.ºA   ●   Escola Básica de Sobreira

soneca profunda. Os Sete Anões não sabiam 
o que fazer até que apareceu um bro bué gato, 
todo maromba com umas calças bué coladas 
e com o seu white horse. Deu um beijo à Bran-
ca como a Cera, o feitiço foi quebrado e vive-
ram todos felizes p´ró resto da life.

Carta da Branca de Neve
(Naquele tempo não havia GPS e o príncipe 

não apareceu por acaso…)
 

         Vale das Winx, 21 de novembro de 1489
 

Meu amado Príncipe, 

Não posso esperar mais! Podes aparecer no 
teu cavalo branco? Tens de ser rápido, porque, 
agora, para entrares no meu mundo precisas de 
fazer algo. Isto não está fácil, porque eu fui-me 
abaixo, fui envenenada com uma maçã, estou 
segura com os 7 anões, mas gostava de estar 
mais segura nos teus braços. Eu encontro-me no 
centro da floresta, no vale encantado, debaixo 
de um sobreiro antigo. Traz contigo um dos teus 
beijos encantados para poder quebrar o feitiço e 
vivermos felizes para sempre. Amo-te!

 
                          Espero por ti. Muitos beijinhos.

Branca de Neve

Agrupamento de Escolas Daniel Faria - Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

EXPOSIÇÃO DE POSTAIS DE NATAL

PUBPUB
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O MOTIM DE 20 DE FEVEREIRO DE 1911 (II)

C
ertamente em face da 
escalada de tensão en-
tre as instituições repu-
blicanas e o clero, ou 
melhor dito, do apertar 

do cerco da perseguição jacobina 
aos membros religiosos, o pároco 
de Vandoma e Astromil terá mes-
mo prevenido os seus próximos 
da possibilidade da sua detenção. 
Segundo António Augusto Gon-
çalves de Carvalho, «o abade ar-
guido, nas suas palestras particu-
lares com os seus paroquianos, a 
todos insinuava ter de acabar com 
as práticas, pois lhe constava que 
por causa delas o administrador 
qualquer dia o iria prender». To-
davia, o mesmo António Augusto 
refuta a tese do sacerdote, pois 
que tal seria «em absoluto des-
tituída do menor fundamento e 
ele se assim o propalava nas suas 
conversas íntimas, só tinha em vis-
ta predispor de antemão os povos 
em seu favor, caso ele desse cau-
sa, como deu à [sua] intervenção» 
(RCEAC, reg. nº86/2011).

Envolvidos ou cercados em 
Vandoma por duas centenas de 
populares exaltados, foram em 
vão todos os esforços do adminis-
trador e seus pares no sentido de 
apaziguar os ânimos e prosseguir 
com as diligências. «Nada pude-
mos conseguir para que o povo 
respeitasse as minhas determina-
ções, tal era o estado da exaltação 
em que todos estavam pelo fana-
tismo a que os levou o pároco ar-
guido», lamentou António Augus-
to ao juiz da Comarca.

Em seguida, lá fora, entra em 
cena o então regedor efectivo da 
freguesia, Joaquim Ferreira Bar-
bosa. Subindo a um dos muros do 
adro da igreja, batendo palmas 
e dando ao administrador a im-
pressão de que se preparava para 
«aconselhar prudência e mode-
ração», a atitude e as palavras do 
regedor foram, contudo, num ou-
tro sentido. Afirmando que se na 
República «quem mandava era o 
povo», era pois o povo, e não o ad-

«Nada pudemos conseguir para que o povo respeitasse as minhas determinações, tal era o estado da exaltação em 
que todos estavam pelo fanatismo a que os levou o pároco arguido.»

gressou a Vandoma em apoteose. 
O livro Terra Lusa de João Paulo 
Freire (Braga: Raúl Guimarães e 
C.ia, 1917), fala de uma chegada 
«em triunfo, em grandes manifes-
tações de regozijo. Foi um delírio. 
Houve fogueira, descantes. Uma 
verdadeira noute de festa» (op. 
cit., p. 81).

Nos dias seguintes, o adminis-
trador procurará punir os chama-
dos «cabeça de motim», isto é, os 
membros organizadores, instiga-
dores ou os que mais se haviam 
salientado entre os populares 
revoltosos. Foram presos e entre-
gues ao juiz da Comarca o regedor 
de Vandoma, Joaquim Ferreira 
Barbosa, que acabaria suspenso 
de funções, bem como os cida-
dãos José Joaquim da Rocha Ben-
to, António da Rocha Primo de 
Sousa Ribeiro, Inácio Moreira da 
Silva, Joaquim Ferreira de Barros, 
António Ferreira e António Outei-
ro da Costa.

Na edição n.º 3636 de O Co-
mércio de Penafiel (01/03/1911), 
é noticiado que, numa diligência 
feita em Reiros, acabaram deti-
dos 11 indivíduos «implicados nos 
acontecimentos na freguesia de 
Vandoma». O artigo refere, contu-
do, que «alguns deles serão man-
dados em paz», mas não sem an-
tes pagarem 80$000 reis de fiança 
cada um. 

Diz ainda o mesmo jornal 
que «o ilustrado director da De-
fesa e digno abade de Vandoma, 
continua à frente da freguesia e 
no meio do seu povo, que o tem 
cercado de carinhos, dando pro-
vas eloquentíssimas de muito que 
ama o seu querido pastor» (op. cit., 
idem). Nos próximos artigos co-
nheceremos melhor a vida e obra 
do padre Silva Gonçalves, um ilus-
tre desconhecido em Paredes, mas 
que viria a ser muito mais do que 
mero pároco de Vandoma.

ministrador, quem haveria de de-
cidir quem queria que fosse preso: 
se o pároco, se o presidente da 
Comissão Paroquial. O presidente 
que era, recorde-se, Francisco Ma-
nuel de Azeredo Lobo Júnior, que 
trasladara, a mando do adminis-
trador do concelho, uma criança 
não baptizada para a parte cató-
lica do cemitério, o que motivara 
as críticas do pároco local durante 
uma homilia. 

A autoridade concelhia não 
conseguiu continuar as diligên-
cias, nem deter o sacerdote. In-
timou-o a comparecer de livre 
vontade na Administração do 
Concelho, onde o esperaria. O pá-
roco far-se-á presente, mas não 
irá sozinho. Muitos populares par-
tem com ele de Vandoma e outros 
mais juntar-se-ão pelo caminho. 

Entretanto, foi correndo céle-
re a notícia de que o padre Silva 
Gonçalves ia a Paredes responder 
perante o administrador. Era con-
vicção geral de que o abade seria 
preso. Outros grupos de popula-
res de vários lugares das fregue-
sias de Vandoma e Astromil, mas 

sobretudo da povoação de Reiros, 
Vandoma, dirigem-se rapidamen-
te para a sede do concelho, em-
punhando «enxadas, roçadoiras e 
outros instrumentos» (O Comércio 
de Penafiel, 22/02/1911). 

Tendo o grupo de Reiros che-
gado à Administração ainda antes 
do sacerdote, decidiu não esperar, 
mas ir ao seu encontro, alcançan-
do-o perto da Ponte do Forno, em 
Mouriz. Tentaram demovê-lo, pe-
diram ao clérigo que regressasse, 
mas sem sucesso. Pelo contrário, 
foi o padre Silva Gonçalves quem 
convenceu os rapazes a «desarma-
rem-se» das alfaias agrícolas dei-
xando-as ali mesmo, em Mouriz, 
nas casas dos proprietários Firmi-
no Costa e Luís António Teixeira.

O administrador confronta-se 
com o motim às portas do edifício 
da instituição que dirige (o mes-
mo onde funcionavam os Paços 
do Concelho e o Tribunal) e toma 
providências. Chama à vila contin-
gentes militares de Artilharia 4 (17 
praças montadas), sob o coman-
do do 2.º sargento Marques, e de 
Artilharia 20 (3º batalhão), sob o 

comando dos sargentos Carneiro 
e Gonçalves. É também chamado 
a Paredes o governador civil do 
Porto, que chega no comboio-cor-
reio, acompanhado de uma força 
de Cavalaria 9. Desembarca ainda, 
na estação local, uma outra força 
de infantaria vinda do Porto, mas 
que fora de imediato dispensada 
por desnecessária. 

As unidades de infantaria são 
então enviadas para Vandoma e 
as de cavalaria quedam-se pela 
vila, procurando manter a ordem. 
Foram, entretanto, apreendidas e 
recolhidas as alfaias que haviam 
sido depositadas em casas parti-
culares (idem).

Ao final da tarde, o povo con-
centrado começa a dispersar. À 
noite, o padre Silva Gonçalves é 
posto em liberdade. Pela meia-noi-
te, parte das tropas requisitadas 
regressam aos respectivos quartéis, 
ficando, todavia, por precaução, 
destacadas em Vandoma 15 praças 
de Infantaria 20 e o Esquadrão de 
Cavalaria. O motim havia passado 
sem ocorrências de maior.

O padre Silva Gonçalves re-

António Augusto (esq.) e P.e Silva Gonçalves (dir.)

PUB



19
Quinta-feira

10 de janeiro 2019

CULTURA

Efemérides 10 de janeiro

Paredes Felgueiras

Lousada

Penafiel

Agenda Cultural De 10 a 23 de janeiro

Castelo de Paiva

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

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.
NIF: 513328483
Diretor: Manuel Ferreira Coelho ● Editor: Manuel Ferreira Coelho
Redação: Helena Nunes, Eduardo Oliveira Costa (CP 1738) e Aníbal Marques

FICHA TÉCNICA

1778
Morte do botânico e zoólogo sueco Carl 
von Linné, conhecido vulgarmente por Li-
neu, com 70 anos, em Upsala;
____________________________________

1815
A Inglaterra declara guerra ao rei de Kandy, 
cidade capital do Sri Lanka e centro de pe-
regrinações búdicas, conhecido por Ceilão;
____________________________________

1863
O Metro de Londres é aberto ao público;
____________________________________

1871
Morte de António França Borges, jornalista 
republicano e fundador do jornal “O Mundo”;
____________________________________

1875
José Fontana funda o primeiro Partido So-
cialista português;
____________________________________

1889
Costa do Marfim, descoberta no século XV 
por João de Santarém e Pedro de Escobar, 
capitães de Fernão Gomes. A França contes-
tou a descoberta dos portugueses, e estabe-
lece o protetorado sobre a Costa do Marfim;
____________________________________

1911
Os ferroviários portugueses entram em greve;
____________________________________

1917
Guiné Portuguesa. Tomou posse do cargo 
de governador interino o coronel de infan-
taria Manuel Maria Coelho;

1920
Constituição da Sociedade das Nações, ante-
cedente da ONU, sendo Afonso Costa o pri-
meiro representante português;
_____________________________________

1921
No Supremo Tribunal de Leipzig, Alemanha, 
começam os julgamentos de crimes de guer-
ra de 1914-1918;
_____________________________________

1922
Em Lisboa, nasce o musicólogo João de Frei-
tas Branco; 
_____________________________________

1929
Pela primeira vez, Tintin e o cão Milou, de 
Hergè aparecem num seminário católico de 
Bruxelas;
_____________________________________

1946
Estabelece-se o primeiro contacto com a Lua, 
através de radar e a partir do Laboratório 
Evans, nos EUA;
_____________________________________

1967
O republicano Edward W. Brooke, do Massa-
chusetts, toma posse como primeiro senador 
negro eleito nos EUA;
_____________________________________

1969
O primeiro país da Europa ocidental a estabe-
lecer relações diplomáticas com o Vietname 
do Norte é a Suécia;

1976
O jornal matutino “O Diário” inicia a sua pu-
blicação;
_____________________________________

1978
Morte do cantor Tristão da Silva;
_____________________________________

1979
Morte de João Ferreira Marques, professor, 
investigador científico e destacado antifas-
cista;
_____________________________________

1980
Eleição de Vicente Reis para Presidente da 
Fretilin e da República Democrática de Ti-
mor-Leste, sucedendo nos cargos a Rogério 
Lobato, morto em combate em 1978;
_____________________________________

1986
Morte de Jaroslav Seifert, 84 anos, poeta checos-
lovaco e Prémio Nobel da Literatura em 1984;
_____________________________________

1990
Levantamento da Lei marcial pelo governo 
chinês e que vigorava em Pequim desde 20 
de maio de 1989;
_____________________________________

1992
Mário Soares, presidente da República, deba-
te a questão de Timor com o novo secretário-
-geral da ONU, Butros-Ghali;
_____________________________________

1996
Hussein, rei da Jordânia, efetua a primeira vi-
sita a Israel;

2000
Empresa dos EUA afirma ter completado a 
sequência de 98% do genoma humano;
____________________________________

2002
Inicia-se, em Lisboa, no Tribunal da Boa-Ho-
ra, o julgamento do ex-presidente do Benfi-
ca, João Vale e Azevedo;
____________________________________

2003
Coreia do Norte abandona o Tratado de Não 
Proliferação Nuclear;
- Morte do parlamentar João Amaral, acérrimo 
defensor da renovação do Partido Comunista;
____________________________________

2005
Cinco empresas multinacionais condenadas 
em conjunto a uma coima de 3,2 milhões de 
euros, por cartel no fornecimento de medi-
camentos ao Centro Hospitalar de Coimbra;
____________________________________

2008
Anunciada decisão preliminar de escolher 
Alcochete como localização do novo aero-
porto internacional de Lisboa;
____________________________________

2011
José Mourinho é eleito pela FIFA o melhor 
treinador do Mundo de 2010;
____________________________________

2015
Morte de Francesco Rosi, 92 anos, realiza-
dor italiano neorrealista, autor de “O Caso 
Mattei” e premiado no Festival de Veneza 
de 1972.

Dia 11
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Humberto Delgado no Por-
tugal de Salazar”

Dia 11
Biblioteca Municipal
21h00 – Inauguração da exposição coletiva de pintura [Re] 
Encontro 

Dia 12
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: atividade “Vamos fazer os Reis 
Magos”

Dia 16
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Angry Birds: o filme”

Dia 20
Pavilhão de Feiras e Exposições
14h00 – Encontro de cantares de janeiras 

Dia 23
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “The boss baby”

Dia 19
Centro da cidade de Paredes
20h00 – VI Corrida dos Reis

Dia 19
Igreja Matriz de Senande, Aguiar de Sousa
21h30 – Concerto de guitarra clássica, no âmbito do pro-
jeto Young Guitar Masters, promovidos pela Associação 3M 
de Guimarães

Dia 12
Auditório Municipal
21h00 – 21.º Encontro de cantares de janeiras

Dia 12
Auditório Municipal
19h00 – Concerto do ensemble de clarinetes 

Dia 14
Biblioteca Municipal
14h30 – Atelier “Caça ao Rei”

Dia 21 - Biblioteca Municipal
10h – Hora do conto: “Gata Borralheira”

Dia 12
Biblioteca Municipal
15h00 – Workshop “Xadrez entre os livros”

Dia 19
Biblioteca Municipal
Das 15h00 às 18h00 – Workshop “Xadrez entre os livros”

Dia 12
Monte de Castro
Projeto Plantar Lousada

Dia 13
Avenida Senhor dos Aflitos
Todo o dia – Feira de antiguidades, colecionismo e velharias

Dia 19
Auditório Municipal
21h30 – Noites acústicas: concerto de Ana Bacalhau
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Ler para saber

18 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
- Diário da Guiné – António Graça de Abreu

dos, que o “Portugal dos brandos costumes”, 
conseguiu, em boa parte, minimizar.

Graça de Abreu subtitulou o seu precioso 
“Diário da Guiné” com uma frase explicativa do 
seu conteúdo: “Lama, Sangue e Água Pura”, edi-
ção especial da editora Guerra e Paz.

Damos a palavra ao autor: 
“Bissau, 23 de Junho de 1972.
Rumo à Guiné, o velho DC-6 ainda confor-

tável e funcional, levantou da Portela norte para 
sul e voou através da noite de Lisboa, as quatro 
hélices cortando o ar em cem mil milhões de pe-
daços. As luzes da cidade despedindo-se, o rio 
num abraço escuro, depois o vazão sobre rolos 
e rolos de nuvens”.  

A viagem demorava nove horas até aterrar 
em Bissalanca, arredores de Bissau. Sobrevoan-
do as ilhas Canárias, invejou ser dali natural, já 
que sendo estas espanholas o mobilizado, diz: 
“Não precisa de ir à guerra”. Nem ele nem nós 
precisávamos, não fora o 1.º de dezembro de 
1640. Com jeitinho a coisa ficava!

A sua comissão de serviço militar obrigató-
rio iniciou-se, concretamente, a 23 de junho de 
1972 e findou a 17 de abril de 1974, “mesmo nas 
barbas do 25 de Abril”.

Foi percorrendo, sucessivamente, as unida-
des militares do interior, começando por Teixeira 
Pinto que, após o 25 de Abril, voltou ao seu topó-
nimo de sempre – Canchungo – que se manteve 
sempre numa pequena povoação próxima, para 
a 8 e 9 de outubro estar em Bissau, onde exclama 
ao chegar: “Reencontrar esta cidade estranha, 
depois de três meses e meio desterrado por ou-
tras paragens guineenses”.

Dois dias depois, 11, já assina o ponto em 
Canchungo, depois de trinta e cinco dias de fé-
rias em Portugal regressa à posição que deixou, 
via Bissau, a 18 de dezembro de 1972, data que 
regista, assim: “Regresso à Guiné. Como da pri-
meira vez, não consegui pregar olho, agora na 
viagem noturna no Boeing 707 da TAP, quatro 
horas e meia com escala na ilha do Sal, Cabo Ver-
de”. Como se vê da primeira para a segunda vez, 
o tempo de voo encolheu, grosso modo, para 
metade.

A 3 de fevereiro de 1973 é transferido para a 
povoação de Mansoa, pela jangada de João Lan-
dim, que correu bem, visto o medo estar situado: 
“Só entre o Pelundo, Có e Bula era possível uma 
emboscada”.

Sensivelmente a meio da comissão, António 
Graça de Abreu, nascido no Porto, a 30 de março 
de 1947, faz uma espécie de balanço, onde im-
pera o desânimo: “Os dias escoam-se pelo funil 
do tédio, o tempo marcha lento, doloroso, mas 
avança” (22/3/1973) ”. A 29 do mesmo mês e ano, 
referencia: “Foi abatido um avião a jacto Fiat G91, 
um pequeno bombardeiro, lá para o sul, perto 
de Guileje. O tenente piloto aviador ejetou-se, 
saltou de para-quedas e foi recuperado no dia 
seguinte”. Reporta outro incidente: “…Foi aba-
tido outro Fiat G91. Desta vez o piloto não teve 
sorte, o avião desintegrou-se e morreu o tenen-
te-coronel Almeida Brito, o comandante das es-
quadrilhas de aviões na Guiné. Reconhece Graça 
de Abreu que: “É uma nova realidade com que 
temos de contar, o PAIGC já dispõe de mísseis 
anti-aéreos que são eficazes.

No dia seguinte, 30 de março, diz: “Faço hoje 

vinte e seis anos, de certeza também comple-
tarei os vinte e sete nesta santa Guiné. Tantos 
dias ainda a percorrer, tanto vazio a preencher! 
Se tudo correr bem, daqui a um ano estarei em 
Bissau à espera do avião para regressar a casa e 
deixar de vez a guerra”.

Correu bem e o regresso deu-se não em 
março, mas a 16 de abril de 1974, dizia que: “Os 
papéis foram todos deferidos, a viagem, está 
marcada para 20 de abril, no voo TAM (Transpor-
tes Aéreos Militares), com chegada à Portela, ao 
Figo Maduro, por volta das sete da tarde”. Mas 
nunca fiando, lá foi adiantando: “A Guiné aca-
bou, mas só acredito quando o avião começar 
a descer sobre Lisboa”. E finda o seu “Diário da 
Guiné”, ainda em Bissau, a 17 de abril de 1974, 
à espera do desejado avião, com a seguinte re-
memoração: “Dividimos almas, afetos, o calor do 
sangue, ideias, desígnios, promessas de futuro. 
Unidos, separados.

Recomeçar.
Beijo-te, até sábado, nos meus braços ru-

bros, no teu corpo azul”.

C
omemora-se, no presente, o armistí-
cio da guerra de 1914-1918, em que 
muitos militares portugueses com-
bateram e bastantes morreram em 
África e na França.

O “Diário da Guiné”, da autoria do comba-
tente António Graça de Abreu, participante da 
chamada “guerra colonial portuguesa”, que du-
rou de 1961 a abril de 1974, permite-nos uma 
visão clara do ponto de vista verificado entre os 
combates do início (onde nos incluímos) e os do 
seu final ou quase.

Interessa-nos, obviamente, a aproximação à 
reta final e ao desafogar das lágrimas dos com-
batentes e ao rebentar dos inevitáveis retorna-

GOMES DE SOUSA

UM INQUISIDOR DE CETE

O 
Familiar do Santo Ofício 
Domingos de Meireles 
Nogueira nasceu em 
Cete e foi baptizado a 28 
Março 1648.

Filho de António de Meireles e 
de Maria Nogueira casados em Paço 
de Sousa. Seu pai nasceu em Caste-
lões de Cepeda a 19 de Janeiro de 
1608 e faleceu em Cete a 13 de Maio 
de 1678.

Sua mãe nasceu em Cete onde 
foi baptizada a 21 de Abril de 1611 e 
faleceu na mesma freguesia a 22 de 
Julho de 1688.

“Aos vinte e oito dias do mês de 
Março de 1648 anos de minha licen-
ça baptizou o vigário da Sobreira a 
Domingos filho de António de Mei-
reles e de sua mulher moradores na 
Nogueira foram padrinhos o padre 
Domingos de Castro da freguesia de 
São Cosme de Besteiros e madrinha 
Francisca solteira do Castelo e por as-
sim se passar na verdade fiz este hoje 
dia e mês e era ut supra. António Pa-
checo. [fol. 85v do 1.º livro de Cete].

Por este lado, de sua mãe, era 
descendente dos Duques de Bra-
gança!

Dom Teodósio, quinto Duque, 
teve um filho bastardo chamado 
Afonso Faião que nasceu em Vila Viço-
sa e foi abade de Baltar, onde faleceu 
a 20 de Janeiro de 1622.

O abade de Baltar teve dois filhos 
de Filipa Gonçalves, natural de Cete: 
Leonor e Paulo. 

A Leonor nasceu em Baltar e fale-
ceu em Cete a 2 de Outubro de 1633. 
Casou em Baltar a 16 de Setembro de 
1605 com Gonçalo Nogueira, da Casa 
da Nogueira, em Cete.

Leonor e António tiveram oito fi-
lhos. A mais velha – Maria Nogueira – 
casou com António de Meireles, como 
fica dito.

Tiveram onze filhos e entre eles o 
Inquisidor - Familiar do Santo Ofício - 
Domingos de Meireles Nogueira.

Casou em Paço de Sousa: - Do-
mingos de Meireles filho de António de 
Meireles e de sua mulher Maria Noguei-
ra da freguesia de São Pedro de Cete e 
Maria Vieira filha de António Vieira e 
de sua mulher Catarina Barbosa desta 
freguesia se receberam na forma do 
Sagrado Concilio Tridentino e Consti-
tuição do Bispado em 7 de Agosto de 
1673 e assistiu de minha licença o padre 
António de Meireles da dita freguesia 
de Cete, foram testemunhas Domingos 
Manuel e Manuel Moreira desta fregue-
sia. O padre Augusto Soares.

O padre António de Cete era ir-
mão do nubente.

A nubente Maria Vieira nasceu em 
Paço de Sousa a 7 de Dezembro de 
1652 e falece em Cete a 21 de Setem-
bro de 1733.

Há na Torre do Tombo, nos arqui-
vos da Inquisição, dois processos de 
Domingos de Meireles Nogueira.

O primeiro - Habilitações Incom-
pletas, doc. 1382 – contém apenas 
duas folhas datadas de Abril e Maio 

de 1693. É a ordem da Inquisição de 
Coimbra para investigação do preten-
dente a servir o Santo Ofício e a res-
pectiva resposta.

Convém saber-se nesta mesa por 
informação extra-judicial se é inteiro e 
legítimo Cristão velho limpo de toda a 
infecta nação e se o mesmo é pessoa de 
boa vida costumes juízo e capacidade 
para servir o Santo Ofício na ocupação 
de Familiar se vive limpa e abastada-
mente e se sabe ler e escrever. Coimbra, 
22 de Abril de 1693. António Monteiro 
Paim e João Pinto Ribeiro.

O Comissário da nossa região 
averiguou e respondeu – informan-
do-me com pessoas que me pareceram 
fidedignas achei por informação que 
me deram que pela parte paterna era 
Cristão novo e que sempre tivera esta 
fama… André Pinto Ribeiro, Cristelos, 
20 de Maio de 1693.

Assim, o parecer dos ditos in-
quisidores de Coimbra para Lisboa, 
estribada na informação do Comis-
sário André - que pela parte paterna 
era e sempre fora infamado de Cristão 
novo e que sua mulher Maria Vieira era 
Cristã velha, com o que nos parece que 
não tem a limpeza de sangue necessá-
ria para V.S.ª lhe lhe fazer a mercê que 
pretende. V.S.ª mandará o que for servi-
do. Coimbra em mesa 28 de Maio de 
1693. António Monteiro Paim e João 
Pinto Ribeiro

O segundo processo, com 158 pá-
ginas tem o n.º 262 e está no maço 11, 
dos Domingos. Foi iniciado ainda em 

Maio de 1693 e teve como conclusão: 
‘feita Carta de Familiar a 14 de Janeiro 
de 1694’. 

Em seu requerimento o preten-
dente Domingos de Meireles Noguei-
ra identifica-se a si a seus pais e avós 
e ainda aos pais e avós de sua mulher 
Maria Vieira Barbosa.

A questão de ser Cristão novo foi 
assim explicada pelo mesmo Comis-
sário André: que o pretendente é Cris-
tão velho sem fama em contrário e uma 
que houve por parte paterna, tinha par-
te de Cristão novo por proceder do lugar 
de Cepeda de um mercador de Castela, 
a tem por falsa porque pondo-se a mes-
ma fama ao padre Gonçalo de Sousa 
primo do pretendente purgou o defeito 
mostrando não proceder de Cepeda, 
mas de Paredes, freguesia de Castelões.

O mesmo assegurou o comissário 
André Pinto de Mendonça Barbosa, 
pároco de Castelões de Cepeda.

A inquirição da família, da parte 
de Castelões de Cepeda, foi feita na 
residência paroquial do Comissário 
André que elegeu para escrivão da-
quela diligência o padre Manuel Dias 
de Sousa, clérigo de missa, morador 
em São João de Guilhufe.

O mesmo Comissário fez as inqui-
rições nas freguesias de Cete e de Bal-
tar, e de Paço de Sousa até Vila Cova 
de Carros.

Foram testemunhas em Cete – 1.ª 
Manuel Lopes de Sousa, do lugar da 
Covilhã, 2.ª Gonçalo António, de São 
Pedro Velho; 3.ª João Fernandes v.º do 

lugar do Barreiro; e 4.ª António Álva-
res, do lugar do Barreiro, - sendo unâ-
nimes em afirmar que o pretendente 
a Familiar do Santo Ofício e todos seus 
pais avós paternos e maternos todos e 
cada um deles por si são e sempre fo-
ram inteiros e legítimos Cristãos velhos 
limpos e de limpo sangue e geração, 
sem raça nem descendência alguma 
de Judeu, nem Mourisco, mulato, nem 
de outra alguma infecta nação nem de 
pessoas novamente convertidas à nos-
sa santa fé católica …

O Familiar Domingos foi também 
Fidalgo-Cavaleiro da Casa Real, com 
1.600 réis de moradia, por alvará de 
2.8.1710.

Duques de Bragança: 1.º D. Afon-
so I, (1377-1461) filho de El-Rei D. João 
I, conde de Barcelos, casou com D. 
Beatriz filha do condestável D. Nuno 
Álvares Pereira. – 2.º D. Fernando I 
(1403-1478); - 3.º D. Fernando II (1430-
1483); - 4.º D. Jaime (1479-1532); - 5.º 
D. Teodósio I (1505-1563); - 6.º D. João 
I (1543-1583);- 7.º D. Teodósio II (1568-
1630); - 8.º D. João II (1604-1656) que 
em 1640 foi o D. João IV, rei de Portu-
gal. 
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DESCOBERTAS e NAUFRÁGIOS

Planta de Malaca e dos seus arredores mostrando as fortificações 
deixadas pelos portugueses. Meados do século XVII (Haia, ARA – 
VEL 1108).

1 – MALACA no Índico

Malaca. Interior das ruínas da igreja da Companhia de Jesus.

A
ssuntos que se 
decoravam nos 
tempos em que a 
maioria da juven-
tude só aprendia 

a ler, escrever e contar, em 
que os senhores da ditadu-

entre o mar da China meridio-
nal e o Oceano Índico, ligado 
ao continente pelo istmo de 
Kra e separado de Samatra 
pelo estreito de Malaca, funda-
da cerca do ano de 1400. 

Ao tempo o rei de Por-
tugal enviou lá Diogo Lopes 
de Sequeira com o intuito 
de estabelecer relações de 
amizade e comerciais, tendo 
chegado ali no ano de 1509.

Não foi o embaixador 
bem recebido pelo sultão 
Mohamede, fazendo este 60 
prisioneiros.

Porém, a 24 de agosto de 
1511, Afonso de Albuquer-
que apoderou-se de Malaca, 
com uma frota de 18 navios 
sob o seu comando, caindo 
em suas mãos o maior dos 
despojos até ao tempo vistos 
do Oriente.

Ora, Afonso de Albuquer-
que, que fez-se simpático 
com os governantes, cunhou 

moeda própria, construiu 
uma fortaleza que foi, até 
meados do século XVI, o úni-
co edifício em pedra.

E Malaca, apesar dos cer-
cos e ataques da vizinhan-
ça manteve-se na posse de 
Portugal até 14 de janeiro de 
1641, quando a guarnição e 
a população esfomeados se 
renderam aos holandeses.

A memória, ajudada pela 
História, ainda hoje por lá va-
gueia, já que os lusomalacos 
continuam a ter Portugal no 
coração. Os chamados por-
tugueses de Malaca não es-
quecem o nosso país e conti-
nuam à espera de apoios pro-
metidos: professores de por-
tuguês, melhores emissões 
da RTP Internacional, etc.

Malaca quer mesmo li-
gar-se a Portugal e uma em-
baixada ali, na Praça Portu-
guesa, “junto à famosa igreja 
de São Pedro”.

ra nacional entendiam ser o 
suficiente ou, pior ainda, su-
punham que já era demasia! 
Quatro anos de básico.

Situemos a longínqua pos-
sessão de Malaca ou Malaia, 
península a Sul da Indochina, 

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior
A sua passagem pela cadeira abacial de 

Travanca ficou assinalada em inscrição lapi-
dar. Foi o caso que o Conde de Unhão deu ao 
mosteiro vinte mil rs. para fazer hũa Parreira, 
quer dizer, uma ramada ou latada, que he a 
que corre para a parte do Norte, ao sahir da 
Porta da Sachristia. Por detrás da igreja, por-
tanto. E mandou duas colunas quadradas, em 
que mandou gravar o nome do Dom Abade: 
Sumptibus fratris Damasi da Silva Abbatis 
hujus monasterii. Essas colunas, diz o Costu-
meiro, “estão ainda na mesma forma, defronte 
da porta da Sachristia, ao descer os degraos”. 
O Estado de 1656 encarece que a tal parreira 
“tem cento e tantos esteios de pedra”, toda de 
madeira serrada” e que as duas colunas qua-
dradas “custarão seis mil rs”; o custo total da 
obra, “aualuada por officiais intelligentes”, foi 
de 98.000 reis de jornais, madeiras e gastos 
que se fizeram.

29. Fr. Baltasar dos Reis. 1656-58.
Natural de S. Pedro de Abragão (Penafiel), 

tomou hábito em Rendufe a 8 de Janeiro de 
1617. Já tinha sido Abade de Miranda (1650). 
Eleito para Travanca, faleceu durante o trié-
nio, a 17 de Fevereiro de 1658 (137).

30/31. Fr. António Pinto. 1658-62.
Era natural do Porto. Eleito para acabar o 

triénio de Frei Baltasar dos Reis, foi reeleito 
para o triénio seguinte (138).

32. Fr. António de S. Bento. 1662-65.

Natural de Vila Nova do Porto (Gaia). An-
tes deste triénio em Travanca, fez um em Pen-
dorada (1656), e depois fez outro no Couto de 
Cucujães (1668) (139).

33. Fr. Bento dos Reis. 1665-68.
Natural de Vila do Conde, tomou hábito 

em Lisboa em 3 de Maio de 1633. Antes de 
Travanca, já fizera dois triénios abaciais em 
Arnoia (1653 e 1659). Depois, ainda foi Aba-
de de Pendorada (1671) e de Carvoeiro (1677) 
(140).

34. Fr. Mâncio dos Mártires. 1668.
Natural de Maçarelos (Porto), tomou o 

hábito em Lisboa a 7 de Julho de 1631. Elei-
to Provincial do Brasil na junta de 18 de Maio 
de 1656, fez depois um triénio em Bustelo 
(1662); e sendo eleito Don Abade de Travanca 
em 1668, faleceu aqui, mal começado o trié-
nio (141).

35. Fr. Agostinho da Madre de Deus. 1668-71.
 Nascido e baptizado em Melres (Gondo-

mar) a 5 de Fevereiro de 1617, tomou hábito 
em Tibães a 22 de Julho de 1636. Depois des-
te triénio em Travanca, fez outro em Paço de 
Sousa (1674) e outro em S. Bento da Vitória, 
no Porto (1685). Faleceu em Paço de Sousa a 
10 de Janeiro de 1693 ou 1694 (142).

36. Fr. Clemente da Assunção. 1671-74.
Natural de Lisboa (Santos), filho de João 

Fernandes e de Isabel João, tomou hábito no 
mosteiro da capital a 14 de Agosto de 1620. 
Antes do seu abaciado em Travanca, que foi o 
último, já fizera um triénio em Palme (1653) e 
dois em Refojos de Basto (1659 e 1665) (143).

37. Fr. Francisco da Visitação. 1674-77.
Natural mesmo de Travanca, do lugar de 

Carapeços, aqui foi baptizado a 8 de outubro 
de 1612. Tomou hábito em Tibães a 4 de julho 
de 1635. Graduou-se em Teologia. Estava con-
ventual em Bustelo, onde trabalhou na elabo-
ração do obituário local, quando foi nomeado 
Provincial do Brasil na junta de 8 de agosto de 
1665. Regressado a Portugal, foi eleito Abade 
do mosteiro de Travanca, sua terra natal, e 
terminado o triénio por aqui deve ter ficado 
conventual, aqui morrendo a 25 de março de 
1685 (144).

38. Fr. Tomé da Esperança. 1677-80.
Natural de Santa Maria de Vila Fria (Fel-

gueiras), onde foi baptizado no 1.º de agosto 
de 1617, tomou hábito em Tibães a 23 de ou-
tubro de 1640, com o nome de Fr. Tomé dos 
Santos, que depois mudou. Antes de servir 
em Travanca, já tinha sido Abade em Ganfei 
(1665) e Refojos de Basto (1671) (145).

E é altura de interromper esta lista abacial, 
para nos referirmos a uma inscrição existente 
no claustro do mosteiro. Já atrás transcreve-
mos a primeira parte e aqui vamos reproduzi-
-la na íntegra (146).

ESTE MOSR.º DE S. SAL-
VADOR DE TRAVANCA FUNDOU

D. GARCIA MONIZ QUE VIVEO
PELLA era DE M. XL. VI & O

REEDIFICOU A FUNDAMENTIS
SENDO GERAL O Red.º P. MON … M.Fr.

IER.º DE S.º TIAGO & DAbb.e ORP.e
FR. THOME DA ERP.ÇA MAYO IGOL --- 678

Tal qual hoje se lê, a segunda parte está 
errada. É natural que o bordo direito se tenha 
parcialmente delido com o tempo, e alguém 
(quem e quando?), ao avivar a inscrição a tinta 
preta, fê-lo desastradamente. Na transcrição 

supra, indicamos as correcções a fazer:

6.ª linha, 2 últimas letras: - Fr. e não On, 
devendo ler-se P.M.Fr.

8.ª linha, 2 últimos algarismos: - 78 e não 
Ol, devendo ler-se 1678.

Assim, a segunda parte da inscrição 
deve ler-se: … & o / Reedificou a fundamen-
tis / sendo Geral o Red.º P. M. Fr. / Ier.º de S. 
Tiago & D. Abb.e o R. P.e / Fr. Thomé da Esp.ça 
Mayo 1678. Já o autor da prosa do Boletim 
dos Monumentos Nacionais tinha estranhado 
que o cronista Fr. Leão não fizesse “referência 
alguma às grandes obras de reconstrução 
promovidas no seu tempo por Fr. Tomé da 
Esperança”, acrescentando: “Mais surpreende 
ainda que Fr. leão de S. Tomaz, sendo contem-
porâneo do mesmo reformador, o não inclua 
na lista dos abades. E não se limita a omití-
-lo, pois é certo que indirectamente o nega, 
quando o cita como prelado do mosteiro, na 
data que a lápide indica (1601) outro profes-
so, Fr. Bento dos Rios…”. Claro. Uma diferença 
de 80 anos! também o Padre Agostinho de 
Azevedo reparou no disparate da adulterada 
inscrição (147). E admira que o Prof. Dr. José 
Mattoso não tenha também atentado no erro, 
escrevendo que “a tradição da fundação do 
mosteiro por volta da era de 1046 já se pode 
documentar antes da publicação da Benedic-
tina, em 1601, como atesta a inscrição datada 
deste ano” (148).

(121) No período que nos ocupa possuí-
mos apenas nove: 1629, 1632, 1638, 1641, 
1647, 1650, 1656, 1662 e 1665. Existem no 
AUM (Arquivo da Universidade do Minho), 
Braga, pasta CSB 97.

(Continua na próxima edição)
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Gandra

Laurindo Moreira Alves
Faleceu

Laurindo Moreira Alves faleceu com 85 anos de 
idade. Era natural de Campo, Valongo e residente na 
Rua dos Carreteiros, Gandra, Paredes. Era viúvo de 
Delfi na Dias Neto.

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 do funeral, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 12 
de janeiro, pelas 17h30 na igreja de Gandra, Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Sobrosa

Maria de Lurdes
Ferreira dos Santos

Faleceu
Maria de Lurdes Ferreira dos Santos faleceu no 

passado dia 30 de dezembro, com 78 anos de idade. 
Era natural de Vilela e residente na freguesia de Sobrosa, concelho de 
Paredes. Era viúva de António de Oliveira Santos.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Rebordosa

Maria Helena Moreira
Faleceu

Maria Helena Moreira faleceu no passado dia 
30 de dezembro, com 81 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Gandra, Paredes e residente na Rua 
Luís Ferreira Campos, n.º 41, 1.º andar, Rebordosa, 
Paredes. Era viúva de Adão da Costa Campos e deixa na maior dor 
seus fi lhos, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Luzia Dias de Araújo 
Faleceu

Luzia Dias de Araújo faleceu no passado dia 4 
de janeiro, com 77 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
Professor Alberto Rangel, n.º 50, Rebordosa, Pare-
des. Era viúva de António Rodrigues de Araújo e deixa na maior dor 
seus fi lhos e restante família.

Lordelo

Júlia Ferreira Campos
Faleceu

Júlia Ferreira Campos faleceu no passado dia 
8 de janeiro, com 86 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Nova do Cru-
zeiro, n.º 91, Vinhal, Lordelo. Era viúva de Francisco 
Ferreira Alves.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, 
dia 14 de janeiro, pelas 19h30 na capela do Vinhal, agradecendo tam-
bém, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Ermelinda Nunes dos Santos
Faleceu

Ermelinda Nunes dos Santos faleceu no passa-
do dia 27 de dezembro, com 91 anos de idade. Era 
natural de Sobrosa, Paredes e residente na Rua José 
Augusto Cesteiro, n.º 36, Mouriz, Paredes. Era viúva 
de José Augusto Coelho Barbosa.

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 o que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Caíde de Rei

Bruno Miguel
da Rocha Moreira

Faleceu
Bruno Miguel da Rocha Moreira faleceu no pas-

sado dia 6 de janeiro, com 35 anos de idade. Era 
natural de Cete, Paredes e residente na Rua Alto da Estação, n.º 335, 
Caíde de Rei. Era solteiro.

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 o que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Manuel Martins de Almeida
Faleceu

Manuel Martins de Almeida faleceu no passa-
do dia 27 de dezembro, com 57 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua das 
Pedrinhas, n.º 58, Lordelo, Paredes. Era divorciado.

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

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

Lordelo

Augusto Dias da Silva
Faleceu

Augusto Dias da Silva faleceu no passado dia 31 
de dezembro, com 73 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Castro Araújo, 
n.º 154, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Alzira Pereira 
da Silva.

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

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

Paredes

José Correia da Silva
(Ferreira do Trator)

Faleceu
José Correia da Silva faleceu no passado dia 8 

de janeiro, com 79 anos de idade. Era natural de Sil-
vares, Lousada e residente na Rua das Cancelas, n.º 
75, Paredes. Era casado com Maria Fernanda Nunes Moreira.

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 ami-
zade 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 segunda-feira, 
dia 14 de janeiro, pelas 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Cete

Alzira de Jesus 
(Viúva de Joaquim Garnocha)

Faleceu
Alzira de Jesus faleceu no passado dia 31 de 

dezembro, com 73 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
António Pinto Lopes, n.º 46, 1.º Esq., Cete, Paredes. Era viúva de Joa-
quim da Silva 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 o que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

O PAREDENSE | 10-1-2019 | N.º 95

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifi co narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste 

Cartório, em 07 de janeiro de 2019, de fl s. 48 a fl s. 50 do livro de notas 
para Escrituras Diversas nº 149-A, foi lavrada uma escritura de Justi-
fi cação Notarial, na qual foram justifi cantes:

VÍTOR MANUEL REBELO DE BARROS, CF 178 208 698, e mu-
lher, LEONOR SOARES LEAL BARROS, CF 188 312 315, casados 
sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele de Angola e ela 
da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, onde residem na 
Rua do Alardo, n.º 136, titulares dos cartões de cidadão da República 
Portuguesa com os números de identifi cação civil 08925846 0 ZZ2 e 
10274857 8 ZY2, válidos até 01/09/2020 e 29/01/2019.

Mais certifi co que eles, nessa escritura, declararam o seguinte:
Que o primeiro outorgante marido é dono e legítimo possuidor, 

com exclusão de outrem do seguinte bem imóvel:
Prédio urbano, composto de edifício de rés-do-chão e andar com 

logradouro, com a área coberta de seiscentos e oito metros quadrados e 
a área descoberta de dois mil e trinta metros quadrados, sito na Rua das 
Laceiras, n.º 199 (antigo Lugar de Laceiras), na freguesia de Rebordosa, 
concelho de Paredes, a confrontar de norte com Rua das Laceiras, de sul 
com Raimundo Costa Coelho Dias, de nascente com Eduardo da Rocha 
e de Poente com caminho público, não descrito na Conservatória de 
Registo Predial de Paredes, mas inscrito na matriz predial urbana em 
nome da justifi cante marido sob o artigo 2026 (desconhecendo-se qual 
o anterior artigo dado o tempo decorrido) ainda sem valor patrimonial 
atribuído, ao qual atribui o valor de cento e vinte e nove mil e vinte euros.

Que não é detentor de qualquer título formal que legitime o domí-
nio do referido prédio.

Que o mesmo foi construído por eles outorgantes no prédio que o 
primeiro outorgante marido adquiriu, ainda com a natureza de prédio 
rústico (desconhecendo qual o artigo matricial à data dado o tempo de-
corrido) no ano de mil, novecentos e oitenta e nove, em dia e mês que 
não consegue precisar, à data ainda solteiro, maior, por compra verbal 
feita a Piedade Ferreira da Silva, divorciada, residente que foi no lugar 
de Vilar de Aquem, da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, 
ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e deste então usufrui do supra identifi cado 
prédio, gozando todas as utilidades por ele proporcionadas, demarcan-
do-o, avivando as estremas, passando a ocupá-lo após a conclusão 
da edifi cação, tratando da sua conservação e limpeza, pagando os 
respetivos impostos, com ânimo de quem exercita um direito próprio, 
sendo reconhecido como seu dono por toda a gente, fazendo-o de boa 
fé por ignorar lesar direito alheio, pacifi camente porque sem violência, 
contínua e publicamente, à vista e com o conhecimento de toda a gente 
e sem oposição de ninguém.

Que esta posse exercida de forma pacífi ca, continua, pública e de 
boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio 
por usucapião, que expressamente invoca, justifi cando o seu direito de 
propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado o 
modo de aquisição, não detém qualquer documento formal extrajudicial 
que lhe permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

DIVERSOS

SOPA DE LETRAS

O PAREDENSE | 10-1-2019 | N.º 95

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

mos, com cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho 
de Paredes. 

Certifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do 
artigo 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 241, a folhas 129, se encontra exarada 
uma escritura de justifi cação, com data de vinte e sete de dezembro 
de dois mil e dezoito, na qual Maria Ângela da Silva e Sousa, NIF 195 
237 358, Cartão de Cidadão 10081902 8zz4, válido até 26/02/2019, 
e marido, JOAQUIM PACHECO QUERIDO, NIF 181 518 589, Cartão 
de Cidadão 06652467 9zz3, válido até 27/07/2019, naturais de Lorde-
lo, Paredes, casados no regime da comunhão adquiridos, residentes 
na Rua Pedrinhas do Sal, 184, Lordelo, Paredes, disseram que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem, do prédio 
urbano composto de terreno para construção, com trezentos e trinta 
e três metros quadrados, sito na Rua Pedrinhas de Sal, 186 (antigo 
Lugar de Parteira), freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, a con-
frontar do norte com caminho público, do sul com Laura Barbosa da 
Silva, do nascente com Deolinda Barbosa da Silva e do poente com 
Luís Almeida Coelho, não descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Paredes, inscrito na matriz, em nome do justifi cante marido, 
sob o artigo 4271.

Os justifi cantes adquiriram o prédio, ainda como terreno rústico, 
por doação verbal dos pais da mulher, Albano Dias de Sousa e Laura 
Barbosa da Silva, casados na comunhão geral de bens, residentes 
que foram no Lugar de Parteira, Lordelo, Paredes, em data que não 
podem precisar, mas sabem ter sido cerca do ano de mil, novecentos 
e noventa, pelo que não fi caram a dispor de título formal que lhes 
permita efectuar o registo na Conservatória do Registo Predial, mas 
desde logo entraram na posse e fruição do prédio, em nome próprio, 
posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem interrupção ou 
ocultação de quem quer que seja.

A posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamente, 
com conhecimento de toda a gente, limpando o terreno, pagando as 
respetivas contribuições e impostos e agindo sempre por forma corres-
pondente ao exercício do direito de propriedade, quer usufruindo como 
tal o imóvel, quer suportando os respectivos encargos.

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

Os justifi cantes desconhecem artigos matriciais anteriores ao refe-
rido artigo 4271 e os segundos ante-possuidores, devido à antiguidade 
e ausência de documentos, confi rmando as declarações prestadas na 
certidão predial negativa.

 Está conforme. 
Paredes, cartório, vinte e sete de dezembro de dois mil e dezoito.

A notária, 
Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE  LOTEAMENTO Nº 2/95

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 3/88
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 2019/01/07, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por CONS-
TRUÇÕES ROCHA E PEREIRA, LDA (reqtº 5609/18), residente TRAVª 
DO PINHAL, Nº 86, freguesia e concelho de PAREDES, ao lote nº 8, 
descrito na Conservatória do Registo Predial nº 697/19961126, consis-
tindo na redução do número de pisos, alteração da área de implanta-
ção e da área de construção, sito em LUGAR DA LINHEIRA, LOTE 8, 
BITARÃES - PAREDES, 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, OITO DE JANEIRO de DOIS MIL E DEZANOVE.

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.

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 3/03

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 15/00

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 2019/01/08, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por VAS-
CO FERNANDO PACHECO DE BRITO (reqtº 5511/18), residente em 
1 CASTLETON ROAD, MITCHAM, CR4 1NZ, ENGLAND, ao lote nº 4, 
descrito na Conservatória do Registo Predial nº 1171/20030530, con-
sistindo na alteração da área de implantação e da área de construção, 
sito em RUA DO RABAÇAL, LOTE 4, DUAS IGREJAS, 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, OITO DE JANEIRO de DOIS MIL E DEZANOVE.

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.

IRN
Vice-consulado de Portugal

em Fortaleza Brasil
Certificado para casamento

Processo Preliminar de publicações n.º 312/2018

Nubente: António José Nogueira Vieira, de 47 anos de 
idade, nascido a 23 de abril de 1971, no estado de Divorciado, 
natural de freguesia de Ancede, concelho de Baião, fi lho de 
Augusto Vieira Monteiro e de Amélia Pinto Nogueira Vieira, 
de nacionalidade Portuguesa, com residência habitual em Lu-
gar de Toreixas, n.º 501, Ancede, 4640-035 Baião, identifi cado 
pela exibição de Cartão de Cidadão n.º 09634509 8 ZY2 váli-
do até 2020-12-07.

Nubente: Carla Sinara Rodrigues Torres, de 43 anos de 
idade, nascida a 31 de outubro de 1975, no estado de Sol-
teira, natural de Brasília, Distrito federal, república Federativa 
do Brasil, fi lha de José Mário Campos Torres e de Valquíria 
Rodrigues Torres, de nacionalidade Brasileira, com residência 
habitual em Av. Rogaciano Leite, n.º 250, BI. A, apt.º 2401, 
Guararapes, Cep.: 60810-001 Fortaleza, Ceará, Brasil, iden-
tifi cada pela exibição do Bilhete de Identidade Estrangeiro n.º 
94002049889 emitido em 2001-06-20 por SSP CE.

Sannara Diniz Lopes, Funcionário designado, Por compe-
tência própria:

Certifi co, por estar ultimado o processo de verifi cação 
de capacidade matrimonial que correu os seus termos neste 
Vice-Consulado de Portugal em Fortaleza e, nele não se ter 
verifi cado qualquer impedimento que o nubente António José 
Nogueira Vieira tem plena capacidade para contrair casamen-
to com a nubente Carla Sinara Rodrigues Torres, ambos aci-
ma devidamente identifi cados.

Este certifi cado é passado nos termos do artigo 163.º, 
n.º 2 do Código do Registo Civil, com base em despacho e 
destina-se exclusivamente a provar a capacidade do referido 
nubente português, para contrair casamento no estrangeiro.

O nubente nasceu em 23 de abril de 1971
A nubente nasceu em 31 de outubro de 1975
[assento de nascimento n.º 3025 do ano de 2009 na Con-

servatória do Registo Civil de Baião]

Este certifi cado tem a validade de seis meses a contar da 
data da sua passagem. 

Data: 7 de Novembro de 2018

Sannara Diniz Lopes

O/A Funcionário designado, Sannara Diniz Lopes,
Por competência própria
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