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Boas Festa
s

“Ainda ago-
ra começamos o 
mês de dezem-
bro e já vemos 
sinais de festa 
por todo o lado: 
luzes e mais lu-
zes de todas as 
cores e feitios (e 
se possível de 
baixo consumo 
energético); ar-
cos e bolas; anjos e velas; sinos e pre-
sépios. Não há jardim, rua, recanto ou ro-
tunda que os não tenha. Tudo indicia que 
vai haver festa! E vai: Jesus vai nascer. O 
nosso Deus vem ao nosso encontro e vem 
para nos salvar! É por isso que nós, os 
cristãos, fazemos festa... é por isso que 
é Natal! 

Mas, os que não acreditam ou os que 
não professam a mesma fé, também po-
dem e devem fazer festa, porque Jesus 
vem para todos - também vem para eles!”

Um Santo e feliz Natal!
P.e Rafael

Desporto de A a Z

Autor de atropelamento mortal 
vai ser julgado por homicídio

Hospital de Penafiel
bate recorde de nascimentos
Maternidade fez 16 partos num dia, o dobro do 
normal

AM aprovou
orçamento para 2020
Documentos provisionais foram aprovados com 
27 votos a favor (PS e CDU), 14 contra (PSD e CDS) 
e três abstenções

Famílias carenciadas
receberam cabazes de Natal
Obra do Bem-Fazer mantém a tradição, com a 
ajuda do Banco Alimentar 

“Feliz Natal e 
um Ano Novo com 
muita saúde e su-
cessos pessoais 
e profissionais.

Que a Qua-
dra Natalícia sir-
va para renovar 
a esperança no 
novo ano.

Da parte do 
meu Executivo Municipal o novo ano de 
2020 será repleto de novos projetos que 
esperamos irem ao encontro das necessi-
dades dos paredenses.

 Aceite os meus votos de amizade e 
Boas Festas!”

 
O Presidente da Câmara Municipal

de Paredes
Alexandre Almeida

Mensagens de
Boas Festas!

Boas
Festas

José Pinto vai ser julgado por dois crimes 
de homicídio qualificado. O atropelamento 
aconteceu em fevereiro e vitimou dois jo-
vens motards de Rebordosa.

Conheça a nova rubrica que lhe vai mostrar todas as modalidades do 
concelho. Nesta edição, a reportagem com o Clube de Andebol de Baltar.
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U
MA IMAGEM de uma carrinha da 
cooperativa de distribuição de água 
de Parada de Todeia com animais 
mortos pendurados circulou esta se-

mana nas redes sociais e gerou uma onda de 
indignação.

A viatura pertence à Cadopato – Cooper-
tiva de Água Domiciliária de Parada de Todeia, 
responsável pelo abastecimento de água na-
quela freguesia.

Na fotografi a aparecem três animais mor-
tos pendurados por uma corda no tejadilho e 
retrovisor da viatura.

A imagem foi partilhada no Facebook 
pelo grupo IRA – intervenção e Resgate Ani-
mal, que denunciou o caso. “Penduram o 
animal pelo pescoço a uma carrinha da 
empresa e vangloriam-se pelas ruas como 
se tivessem salvo a humanidade de um pe-
dófi lo ou violador”, pode ler-se na página de 
facebook.

A publicação já tem mais de 2,8 mil co-
mentários e 4 mil partilhas.

Em declarações ao PAREDENSE, o presi-

Carrinha a circular com
animais mortos pendurados

causa indignação
uA viatura pertence à Cadopato, cooperativa de Parada de Todeia, e a fotografia foi partilhada
     nas redes sociais pelo grupo IRA - intervenção e Resgate Animal. 

HELENA NUNES
— texto —

Obra Bem-Fazer mantém tradição
e entrega 60 cabazes de Natal

uOs bens alimentares foram entregues a 60 famílias carenciadas do concelho, com o apoio do Banco
     Alimentar.

A OBRA DO BEM-FAZER entregou, 
na passada terça-feira, 10 dezem-
bro, 60 cabazes com géneros ali-
mentares a famílias carenciadas 

do concelho de Paredes.

Os beneficiários dos cabazes de Natal 
são apoiados pela instituição de Paredes ao 
longo de todo o ano, através de uma parce-
ria com o Banco Alimentar.

Este ano, além dos géneros alimentares 
habituais, como azeite arroz, massa, leite, 
açúcar, feijão, grão de bico, bolachas, sal-
sichas e atum os cabazes foram reforçados 

com um bacalhau para as famílias confecio-
narem na noite da consoada.

A maior parte dos alimentos chegam 
do Banco Alimentar, mas a instituição de 
Paredes procura reforçar alguns deles, 
como é o caso do azeite, que não chega 
em quantidades suficientes. É a instituição 
que compra também o bacalhau, a fruta e 
os iogurtes. Às famílias com crianças a obra 
entrega também, este ano, uma saca com 
brinquedos.

O apoio chega ao longo de todo o ano, 
garante Luís Almeida, tesoureiro da insti-
tuição, que realiza esta iniciativa há cerca 
de 11 anos.

Embora o número de famílias apoiadas 
se tenha mantido nos últimos anos, Luís 
Almeida admite que há mais pedidos de 
agregados com crianças pequenas e mo-
noparentais.

“Todos os que vêm pedir ajuda são 
atendidos. E o nosso cabaz é dos melho-
res, por isso, as pessoas preferem receber a 
ajuda da nossa instituição”, sublinha.

A Obra do Bem-Fazer já chegou a apoiar 
famílias com dificuldades no pagamento 
da renda de casa, mas o apoio não se pro-
longou devido às limitações financeiras da 
própria instituição.

Além dos cabazes que entrega às famí-
lias carenciadas, a Obra do Bem-Fazer pres-
ta também apoio social às pessoas idosas, 
com a cedência de material ortopédico.

HELENA NUNES
— texto —

A
s grandes obras que se proje-
tam para o futuro não se fazem 
de um dia para o outro e isto é 
da sabedoria popular.

O lançamento de grandes 
obras, também, ditas de fundo, não devem 
ser baseadas em circunstâncias impulsi-
vas, sejam elas de cariz eleitoral ou de co-
notação pessoal.

Por meados dos anos de noventa abor-
damos, precisamente, esta questão na ver-
tente da racionalidade e do realismo e con-
cluímos que em qualquer parte do mundo 
civilizado a preservação do património e 
o seu aproveitamento para fi ns culturais, 
lúdicos, etc., faz parte do conjunto de rea-
lizações a inserir no quotidiano das comu-
nidades locais e, à la mode, extensíveis ao 
universo de interessados quando as mo-
tivações locais pelo valor intrínseco que 
possuem se impõem urbi et orbi e são, por 
isso, procurados com frequência.

Conhecemos projetos de preservação 
e de busca que se prolongam por gerações, 
não só investindo na preservação, mas, tam-
bém, na investigação de indícios no trilho de 
pistas que, no princípio, sempre se asseme-
lham à busca da arca perdida, mas que, no 
fi nal correspondem ao tesouro procurado ou 
à adição de conhecimentos que conduzem 
ao desenvolvimento do labirinto pela recolha 
do fi o desenrolado.

Países há que prospetam, sistematica-
mente, em projetos globais enquadrados 
num todo harmonioso, os vestígios das civi-
lizações passadas, como atualmente parece 
entender-se a arte rupestre no solo nacional.

Mais concretamente, no nosso conce-
lho, tirando um que outro caso esporádico, 
as coisas não se apresentam bem, de acor-
do com o que consideramos conforme às 
necessidades.

Parece-nos faltar prospeção, inventaria-
ção, preservação e promoção, não de ago-
ra, somente, já que muitos anos passaram e 
em que se deveria ter feito. Mas como diz o 
rifão: “Mais vale tarde que nunca”! E desde 
que haja fé e boa vontade de quem o deva 
promover, ainda, há tempo para colocar 
em marcha algumas iniciativas. 

De momento e para aproveitar o que 
de mais signifi cativo existe no nosso conce-
lho, deveria estruturar-se a forma de manter 
as acessibilidades aos visitantes, o conjunto 
constituído pela igreja (monumento nacio-
nal), os claustros, bem como as ruínas do 
mosteiro, tal como a capela da Senhora do 
Vale, no mínimo, dispondo de apoio informa-
tivo, humano e material, para aqui descentra-
lizando realizações de iniciativas culturais.

Por ora, a preocupação maior centra-se 
nos fi ns de semana e nos feriados ou dias 
santifi cados, alturas em que os curiosos ou 
os investigadores mais demandam estes 
monumentos.

Ficamos na esperança que a bondade 
da câmara de Paredes e a colaboração de 
pessoas e organismos, ofi ciais ou privados, 
não deixarão de se unirem, para colmatar 
esta grave lacuna.

Por obras
valorosas dente da junta de Parada de 

Todeia diz que só teve conhe-
cimento da situação depois 
da fotografi a circular nas re-
des sociais. Albertino Silva ga-
rante que tentou falar com o 
responsável da Cadopato, Ar-
mando Barbosa, que lhe terá 
dito que “era caçador há 40 
anos e não via mal nenhum 
naquilo que fez”.

“Desmarcamo-nos com-
pletamente desta situação. 
Uma coisa é caçar outra é 
exibir desta forma os ani-
mais”, sublinhou o autarca, 
garantindo que “a junta não 
se revê neste tipo compor-
tamento”.

“A Cadopato é uma enti-
dade independente que tem 
os seus próprios estatutos e 
as atitudes fi cam para quem 
as pratica”, acrescentou.  

O PAREDENSE tentou con-
tactar os responsáveis da coo-
perativa, mas sem sucesso.  
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A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES adquiriu, 
na passada quarta-feira, 
4 dezembro, o edifício 
da antiga Adega Coope-

rativa de Paredes. 
Segundo a autarquia, o valor 

da expropriação amigável foi de 
779.397,00 euros, tendo sido apre-
sentada, no dia 5, uma candidatura a 
fundos comunitários, com o objetivo 
de transformar aquele espaço num 
auditório com capacidade para cerca 
de 600 pessoas e um centro de con-

Câmara já adquiriu o edifício
da antiga Adega Cooperativa

uJá foi apresentada uma candidatura a fundos comunitários para transformar o espaço num auditório e centro de congressos e eventos.

gressos e eventos.
O presidente da autarquia consi-

derou este “um dia histórico para o 
executivo”. “Depois de começar o 
ano com a aquisição do Complexo 
das Laranjeiras, a autarquia está a 
terminar o ano da melhor forma, 
adquirindo o antigo edifício da 
Adega Cooperativa de Paredes, 
para o transformar numa nova atra-
ção cultural da cidade, do concelho 
e do território do Vale do Sousa”.

Alexandre Almeida, sublinhou, 
ainda, que “o antigo edifício da Ade-
ga será transformado num auditó-
rio e centro de congressos, capaz de 
servir os interesses culturais da co-

munidade, atrair eventos à região 
e ir ao encontro das necessidades 
de um espaço para espetáculos dos 
conservatórios de música e de dan-
ça de Paredes, dos grupos de teatro 
e das associações do concelho”.

Anteprojeto
de reabilitação

aprovado 

O anteprojeto de reabilitação 
do edifício da antiga Adega Coo-
perativa foi, entretanto, aprovado 
em reunião do executivo, a 5 de 
dezembro. O projeto prevê a rea-
bilitação do espaço com cerca de 
três mil metros quadrados de área 
coberta, num investimento total 
de 3,8 milhões de euros.

Os vereadores do PSD mani-
festaram algumas dúvidas quanto 
à viabilidade económico-financei-
ra do equipamento, visto o proje-

to não ter sido acompanhado de 
um estudo de viabilidade.

Rui Moutinho desafiou o exe-
cutivo a apresentar, num curto 
espaço de tempo, um projeto de 
dinamização do equipamento a 
médio e longo prazo para que ele 
não se transforme num “elefante 
branco”.

O presidente da câmara com-
prometeu-se a apresentar um es-
tudo e um regulamento de tarifas 
assim que o projeto estiver fechado.

F
OI APROVADO, por unanimidade, na última reunião de câmara 
a abertura do procedimento do concurso público para a reabilita-
ção do antigo pavilhão gimnodesportivo de Paredes, que deverá 
ser lançado já na próxima semana.

“Queremos lançar o concurso já para a semana para que, no iní-
cio do ano, possamos submeter ao visto do Tribunal de Contas”, sub-
linhou o presidente de câmara.

Recorde-se que aquele espaço será convertido num fórum cultural 
multiusos, com naves renovadas, novos balneários, cafetaria e duas salas 
polivalentes.

O investimento será superior a 2,6 milhões de euros e comparticipa-
do, em 85%, por fundos do FEDER, no âmbito do PEDUR – Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento Urbano, cabendo ao município um investi-
mento de 786 mil euros.

Concurso público lançado
na próxima semana
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Boas Festas

A
s estrias são lesões da pele em forma de linhas 
que se formam quando há destruição das fi bras 
de elastina e colagénio da pele, normalmente 
devido a um estiramento, por diminuição da 
espessura da derme e epiderme. Podem dar co-

michão e ardor, mas geralmente não apresentam sintomas 
no seu aparecimento. Apesar de não apresentarem conse-
quências graves para a saúde, são motivo de preocupação 
estética para muitas pessoas. 

A pele tem propriedades elásticas que se adaptam às 
necessidades de crescimento, no entanto, essa fl exibilida-
de tem limites. Os adolescentes e as grávidas são os grupos 
de maior risco.

Como causas para a estrias temos fatores hormonais, 
genéticos, o rápido crescimento ou aumento de peso. Tam-
bém podem surgir devido a doenças, como por exemplo, a 
síndrome de Cushing e, como efeito colateral do uso pro-
longado de alguns medicamentos como corticoides. 

As lesões iniciais têm uma coloração arroxeada/aver-
melhada e com o tempo tendem a fi car mais claras. A 
coloração rosada deve-se ao processo infl amatório ainda 
existente no local, daí serem as de melhor prognóstico. Já a 
coloração branca deve-se ao facto de já não existir proces-
so infl amatório e à atrofi a dos melanócitos (e consequente-
mente diminuição de melanina) que são responsáveis pela 
pigmentação da pele.

Nas mulheres é mais comum encontrar estrias nos fl an-
cos, coxas, glúteos, abdômen e mamas. Já em homens é 
mais comum nos ombros, braços e costas.

Não existem tratamentos que sejam 100% efi cazes na 
prevenção das estrias, no entanto há alguns hábitos que 
podem ajudar a amenizar o seu aparecimento, como uma 
boa rotina de hidratação da pele (quer externa como inter-
namente) e evitar o ganho de peso. 

Não havendo uma cura total, os tratamentos existentes 
melhoram de forma signifi cativa a aparência da estria. A 
genética do paciente, a raça, a idade e a produção de co-
lagénio individual são fatores que também infl uenciam o 
sucesso do tratamento. Os tratamentos existentes têm por 
objetivo estimular a circulação sanguínea local, de forma a 
favorecer a formação de elastina e colagénio, conseguindo 
diminuir o tamanho e estreitando as estrias, até que elas se 
tornem impercetíveis, porém, também é importante forta-
lecer a derme, tornando-a mais resistente de dentro para 
fora.

Para tal podemos utilizar tecnológicas como microder-
moabrasão, velashape/velasmooth, microagulhamento, 
laser, entre outros. 

CLÍNICAS NUNO MENDES

VERA TEIXEIRA
Fisioterapeuta Dermatofuncional

Estrias

O 
condutor da via-
tura que atrope-
lou mortalmen-
te, em fevereiro, 
dois associados 

do Moto Clube de Rebordo-
sa, durante uma festa, vai ser 
julgado por dois crimes de 
homicídio qualifi cado.

As vítimas eram Pedro 
Leal, de 36 anos, mais conhe-
cido por “Espanhol”, e José 
Nogueira, de 30 anos, ambos 
casados e com fi lhos.

Segundo o JN, o Tribu-
nal do Marco de Canaveses 
determinou que José Pinto, 
de 45 anos, vai também ser 
julgado por dois crimes de 
ofensa à integridade física, 
condução perigosa, con-
dução em estado de em-
briaguez e cinco crimes de 
danos.

O emigrante enfrenta 
ainda acusações por parte 

Condutor que atropelou
mortalmente dois motards

acusado de homicídio
uJosé Pinho está acusado de vários outros crimes e enfrenta sete pedidos de indemnização
     de mais de 987 mil euros.

das viúvas das vítimas e sete 
pedidos de indemnização de 
mais de 987 mil euros.

O caso aconteceu a 23 
de fevereiro, em Rebordo-
sa, na festa da matança do 

porco do Moto Clube de 
Rebordosa. José Pinto, na-
tural de Rebordosa, mas 
emigrado em Inglaterra há 
vários anos, tinha vindo 
passar uns dias a Portugal. 

Naquele sábado envolveu-
-se em desacatos no inte-
rior da sede do moto clube 
e foi convidado a sair. De-
pois, pegou no carro e lan-
çou-se contra um grupo de 
pessoas que se encontrava 
à porta da sede da coletivi-
dade.

No interior da viatura 
seguia o filho do emigran-
te, de 13 anos, que assistiu 
a tudo. 

Depois de ter abalroado 
um grupo de pessoas, José 
Pinho fugiu do local, en-
tregando-se mais tarde no 
posto da GNR de Lordelo. 
Tinha uma taxa de alcoole-
mia superior a dois gramas 
de álcool por litro de san-
gue.

Das cinco pessoas atro-
peladas, Pedro Leal e José 
Nogueira foram os feridos 
mais graves, que acabaram 
por falecer. 

ARQUIVO

ARQUIVO
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Desejamos a todos os Clientes e Amigos

Feliz Natal
PUB

D
OS 18 PRESIDENTES 
DE JUNTA do concelho, 
apenas Nuno Serra, de 
Lordelo, votou contra 
os documentos. Os au-

tarcas de Gandra, Cristelo, Louredo 
e Sobrosa, todos eleitos pelo PSD, 
votaram a favor. Já os presidentes 
das juntas de Cete e Duas Igrejas 
optaram pela abstenção.

O PSD acusou o executivo de “en-
ganar os paredenses com números 
fictícios e empolar o orçamento em, 
pelo menos, 20 milhões de euros”.

O PS voltou a lembrar o estado 
das contas deixadas pelo PSD em 
2017 e o “enorme pacote de com-
promissos assumidos pelo anterior 
executivo”, que ficaram por pagar.

O CDS lamentou que o executi-
vo municipal não tivesse ausculta-
do os partidos e considerou que os 
documentos apresentam algumas 
lacunas. A CDU não acredita em 
projetos, como o centro de con-
gressos ou a piscina ao ar livre, mas 
deu um voto de confiança às obras 
anunciadas para as freguesias.

“Apresente um
orçamento real
que o PSD está

disposto a votar 
favoravelmente”.

A sessão de trabalho prolongou-
-se até perto da uma da manhã e aca-
bou por ser suspensa após a votação 
dos Documentos Provisionais, numa 
altura em que ainda faltava votar 28 
pontos da ordem de trabalhos.

Logo no período antes da ordem 
do dia, Alberto Soares Carneiro acu-
sou o atual executivo de “enganar os 
paredenses com números fictícios”.

“Em 2017 e 2018 a despesa cor-
rente foi de 26,7 e 27,7 milhões de 
euros. Para 2020 é de 35, 7 milhões 
de euros, mais nove milhões que a 

Assembleia Municipal
aprovou Orçamento para 2020

uA Assembleia Municipal de Paredes aprovou, no passado dia 2 dezembro, os documentos provisionais para o ano de 2020, com 27 votos
     a favor (PS e CDU), 14 votos contra (PSD e CDS) e três abstenções. 

despesa executada em 2017. Esta é 
a transparência e o rigor de Alexan-
dre Almeida. Só pergunto se seria 
caso de fazer aquilo que fez em 2014 
e o processarmos por fraude, falsifi-
cação de documentos ou por mentir 
aos paredenses, iludindo-os com 
números fictícios. Porque mais não 
tem feito que ficcionar verbas, tal 
como se fazia no passado”, atirou o 
social democrata, acusando o executi-
vo de empolar o orçamento deste ano 
em, pelo menos, 20 milhões de euros.

“Digo-lhe aquilo que o senhor 
disse nas reuniões de câmara em 
2016 e 2017. Apresente um orça-
mento real que o PSD também está 
disposto a votar favoravelmente”.

Em resposta, o presidente da câ-
mara de Paredes garantiu que os nú-
meros do PSD estão errados. “Quer 
falar do orçamento ou da execu-
ção? De 2016 e 2017 veio falar da 
execução e de 2020 já falou do or-
çamentado? Tenha paciência”. 

“Apresentei uma queixa cri-
me quando era vereador contra 
os orçamentos que não apresen-
tavam a realidade da situação fi-
nanceira da câmara! E sabe qual 
foi a resposta que o Tribunal de 
Contas deu à câmara? Para ir ade-
quando os orçamentos. Mas o an-
terior executivo nada fez”, disse o 
autarca, garantindo que a verba das 
participações sociais já baixou em 
2019 e vai voltar a baixar em 2020, 
afirmou Alexandre Almeida.

“Essa verba só, ainda, não de-
sapareceu porque além daquela 
dívida que herdamos do passado 
há uma serie de compromissos 
que ainda não começamos a pa-
gar porque nem sequer foram fa-
turados”, disse Alexandre Almeida, 
dando como exemplo os terrenos 
cedidos para construir os centros 
escolares de Sobrosa e de Cete, para 
o campo de futebol da Sobreira ou 
para o parque do rio Ferreira.

“É uma proposta 
séria, com escolhas 
responsáveis e um 

rumo definido”

Antes do debate do orçamento, 
de 61,7 milhões de euros, o pre-
sidente da câmara fez uma breve 
apresentação, sublinhando que 
este é um orçamento que volta a 
apostar na “contenção”, registan-
do uma diminuição da aquisição de 
bens e serviços, que passaram de 
178,5 milhões em 2019 para 16,9 
milhões em 2020.

O orçamento para 2020 apre-
senta, ainda, várias obras para o 
concelho, feitas com recurso a fun-
dos comunitários e o reforço das 
verbas e competências transferidas 
para as juntas de freguesia, com um 
investimento superior a 800 mil eu-

ros para a limpeza das ruas e de um 
milhão de euros para obras.

Assegura também a descida do 
IMI para 0,33% e um aumento de 
20% dos subsídios para as associa-
ções de bombeiros e as delegações 
da Cruz Vermelha.

“É uma proposta séria, com 
escolhas responsáveis e um rumo 
definido, retomar o investimento 
sem cair em loucuras, mantendo 
o rigor que é exigido a quem go-
verna os destinos deste concelho”, 
sustentou Rui Silva, destacando as 
obras previstas para o próximo ano, a 
aposta na captação de investimento e 
nos incentivos às pequenas e médias 
empresas e a redução do IMI para “a 
taxa mais baixa de sempre”.

Do lado do PSD, Manuel Gomes 
criticou o aumento líquido dos im-
postos diretos e a concentração do 
investimento na sede do concelho, 
deixando de lado as restantes fre-
guesias. Já Ricardo Santos falou de 
“um conjunto de investimentos 
avulso sem qualquer carimbo es-
tratégico para o concelho”.

 “É um orçamento verdadei-
ramente socialista, com mais 
impostos para os paredenses e 
já, com obras adiadas para 2021, 
ano de eleições e que não é justo 
nem equitativo porque trata de 
forma diferente as juntas e insti-
tuições lideradas pelo PS”, acres-
centou Alberto Soares Carneiro.

Pelo CDS, Macedo Lemos la-
mentou que o executivo municipal 
não tivesse auscultado os partidos 
com assento na assembleia muni-
cipal e apontou algumas lacunas ao 
documento, nomeadamente o fac-
to de não ter qualquer referência ao 
polo universitário em Paredes e às 
negociações com a Bewater. 

Já Cristiano Ribeiro, da CDU, 
considerou uma boa prática ou-
vir e aceitar propostas de todas as 
forças políticas, expressou dúvidas 
sobre os projetos como o centro de 
congressos na antiga adega coo-
perativa e a piscina ao ar livre, mas 
deu um voto de confiança às obras 
anunciadas para as freguesias.

ARQUIVO
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Boas Festas

A 
PRESIDENTE DA JUNTA DE RE-
BORDOSA, Salomé Santos, e o 
presidente da direção do Aliados 
de Lordelo, Filipe Carneiro, en-
volveram-se numa acesa troca de 

acusações na última Assembleia Municipal a 
propósito do episódio de violência com o au-
tocarro que transportava jogadores e dirigen-
tes do Rebordosa Atlético Clube, à saída do 
estádio cidade de Lordelo, após o jogo com a 
equipa lordelense, realizado a 12 de outubro.

O autocarro, que pertencia à junta de 
Rebordosa, foi apedrejado por elementos su-
postamente, afetos à equipa da casa, tendo 
sofrido vários danos materiais. 

A autarca de Rebordosa acusou os direto-
res do Aliados de Lordelo de nada terem fei-
to após o “lamentável incidente” que “não 
teve implicações maiores, por sorte”.

“Ao RAC não chegou qualquer pedido de 
desculpa ou telefonema, para perceber se 
alguém se tinha magoado ou quais os prejuí-
zos que tinham sido causados. É no mínimo 
lamentável que o presidente de uma institui-
ção desportiva que também ocupa um cargo 
político e que, por isso, tem responsabilida-
des públicas acrescidas, não tenha até à data 
feito o que quer que fosse”, atirou Salomé San-

PUB

Episódio de violência com autocarro
do Rebordosa gera troca de acusações

uA autarca de Rebordosa e o presidente do Aliados de Lordelo trocaram acusações, na assembleia municipal, por causa do incidente que
     marcou o jogo entre as duas equipas a 12 de outubro.  

HELENA NUNES
— texto —

tos, dirigindo a crítica ao presidente do Aliados 
de Lordelo, Filipe Carneiro, que é também verea-
dor do PDS na câmara municipal.

“O mínimo que se impunha era um te-
lefonema ou um pedido de desculpa em 
nome do clube. Ao não dizer nada enver-
gonhou o clube, os seus adeptos e simpati-
zantes, assim, como as pessoas de Lordelo, 
que não se reveem nos atos praticados. 
Aquilo que tenho para lhe dizer resume-se 
a uma expressão muito conhecida: shame 
on you (“Que vergonha!”)”.

Na sua intervenção, a autarca de Rebor-
dosa disse, ainda, que foram necessários mais 
de três mil euros para reparar os estragos e 
o autocarro esteve parado durante um mês, 
obrigando ao cancelamento de toda a agen-
da cultural das escolas e de muitas outras ati-
vidades realizadas por associações locais.

Presente na sala, o vereador e presidente 
do Aliados de Lordelo, Filipe Carneiro, pediu 
para intervir em defesa da honra. “Não po-
dia estar calado porque quem não se sente 
não é filho de boa gente. É público e está 
na imprensa que o Aliados fez o que tinha 
de fazer. Na mesma hora em que tomamos 
conhecimento da situação pedi ao meu vi-
ce-presidente para ligar ao presidente do 
Rebordosa e eu próprio liguei ao treinador, 
Tonanha, que é um amigo pessoal. Toma-
mos todas as providências necessárias”, 
reiterou o dirigente, acusando a autarca de 

Rebordosa de aproveitamento político.

Direção do Aliados
repudia “tentativa de

deturpação dos factos”

A direção do Aliados de Lordelo emi-
tiu, depois, um comunicado, mostrando-se 
indignada com os “insultos caluniosos” 
proferidos pela presidente da junta de Re-
bordosa e a repudiar a “tentativa de detur-
pação dos factos, com intuitos levianos e 
externos à prática desportiva”.

 “Lamentamos que não respeite a 
nossa instituição, a sua direção e a mas-
sa associativa deste clube, ao levantar 
calúnias difamatórias sem se preocupar 
com o apuramento da verdade, fairplay e 
o bom relacionamento institucional en-
tre o Aliados de Lordelo e o Rebordosa 
Atlético Clube”.

No comunicado, o clube volta a referir 
que na noite dos incidentes o vice-presidente 
Vítor Leal contactou o presidente do RAC e o 
presidente Filipe Carneiro entrou em conta-
to com o treinador Tonanha, e nas primeiras 
horas do dia seguinte, a direção do Aliados 
Lordelo emitiu também um comunicado ins-
titucional na sua página oficial do Facebook.

A direção do Aliados de Lordelo acusa, ain-
da, a presidente da junta de Rebordosa de que-
rer “levantar antigos ódios e rivalidades, há 
muito adormecidos, entre os dois clubes e as 

duas cidades vizinhas”, descredibilizar uma 
instituição, a sua direção e a massa associa-
tiva, colocando em causa o bom relaciona-
mento institucional e o fairplay desportivo 
existente entre as duas instituições”.

“Acreditamos que também não é esta 
a postura da direção e da equipa do RAC, 
que, certamente, não se revê nas palavras 
da presidente da Junta de Rebordosa, por 
estas não corresponderem à verdade e 
que, tal como nós, as desmentem e censu-
ram veementemente”, acrescenta o clube.

ARQUIVO

ARQUIVO
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AM aceita transferência de competências para
as juntas com fi nanciamento de 862 mil euros
uÀ semelhança do executivo, também a Assembleia Municipal de Paredes aprovou, por unanimidade, a delegação de competências para
     as 18 juntas de freguesia, para a limpeza de ruas e arranjos nos espaços públicos.

O
S CONTRATOS entram 
em vigor a 1 de janeiro 
de 2020 e representam 
para o município um 
investimento de 862 

mil euros por ano.
Durante o debate do tema, 

Alexandre Almeida defendeu que 
“a verba vai mudar por completo 
o panorama da limpeza das ruas 
em Paredes. É um esforço muito 
grande que o município vai fazer. 
Nenhuma freguesia vai receber 
menos de dois mil euros por mês”. 

O autarca disse, ainda, que o exe-

cutivo pretende ir negociando com 
as juntas a transferência de outras 
competências, nomeadamente a 
manutenção dos relvados nos par-
ques de lazer e rotundas, já em 2020.

Os deputados decidiram man-
ter (para já) na “esfera” do municí-
pio outras competências previstas 
no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 
de Abril, nomeadamente, a gestão 
dos espaços verdes, manutenção 
e reparação de mobiliário urbano, 
reparações nos estabelecimentos 
de educação pré-escolar e 1.º ciclo 
do ensino básico e manutenção dos 
espaços envolventes, utilização e 
ocupação da via pública, autoriza-
ção para realização de fogueiras e 

queimadas e lançamento de arti-
gos pirotécnicos, designadamente, 
foguetes, bem como autorização e 
receção das comunicações previas 
relativas a queimas e queimadas.

O presidente da câmara disse 
que as juntas não dispõem para já 
de meios técnicos e humanos para 
assumir tais competências, não es-
tando também garantida a manu-
tenção da efi cácia da gestão públi-
ca e da coesão territorial.

A proposta foi aprovada por 
maioria, com a abstenção do presi-
dente da junta de Lordelo.

Na mesma reunião, foram apro-
vados oito contratos interadminis-
trativos e de cooperação com as 

juntas de Astromil, Cristelo, Pare-
des, Sobreira, Sobrosa, Vandoma, 
Parada de Todeia, e Duas Igrejas, no 
valor total de 690 mil euros, para a 
realização de obras em espaços das 
juntas e da autarquia.

O presidente da câmara com-
prometeu-se a fazer protocolos 
idênticos com Beire, Vilela e Gandra 
e reforçar outros já existentes, como 
é o caso de Lordelo.

Nuno Serra não deixou, porém, 
de reclamar mais critério na realiza-
ção dos contratos e um tratamento 
igual para todas as freguesias. “Não 
é por não estarmos a fazer um con-
trato interadministrativos que não 
estamos a fazer obra”, respondeu 

o presidente da câmara, lembrando 
alguns investimentos já feitos, como 
a pavimentação do parque de esta-
cionamento do Aliados, a construção 
da rotunda perto da junta, a pavimen-
tação da EN 209, colocação de lombas 
e passeios em Parteira, etc.

O autarca da Sobreira, João 
Gonçalves, lamentou as dúvidas 
levantadas sobre “este voto de 
confi ança que foi dado às juntas” 
e lembrou que a Sobreira tem um 
passivo de infraestruturas no valor 
de 1,5 milhões de euros.

O PSD votou favoravelmente, mas 
garantiu que vai estar atento às desi-
gualdades e incongruências no trata-
mento com as juntas de freguesia. 

HELENA NUNES
— texto —

D
uas pessoas fi caram feridas, uma de-
las com gravidade, esta quarta-feira, 
dia 11 dezembro, na sequência de 
uma explosão num armazém de tin-

tas e vernizes, localizado em Baltar, Paredes.
O alerta foi dado por volta das 10h40. 
Quando os bombeiros de Baltar chega-

ram ao local o incêndio, que havia sido pro-

Dois feridos em explosão
num armazém de tintas

vocado pela explosão, já estava controlado.
O proprietário da empresa e um funcio-

nário fi caram feridos e foram transportados 
para o Hospital de São João, no Porto.

Os bombeiros de Baltar estiveram no 
local com quatro viaturas e 13 elementos, 
bem como a Viatura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

U
m incêndio numa habitação na ci-
dade de Paredes provocou, na noite 
desta terça-feira, ferimentos graves 
numa mulher com cerca de 70 anos.

Segundo o JN, o incêndio começou por 
voltas das 23 horas, no colchão de um dos 
quartos da habitação.

A mulher, de 70 anos, sofreu queimadu-

Incêndio em habitação
provoca ferimentos graves a idosa 

ras graves nas vias respiratórias e nos braços e 
outras duas pessoas tiveram de ser assistidas 
no hospital por causa da inalação de fumo.

As vítimas foram assistidas pela Viatu-
ra de Emergência Médica e Reanimação 
(VMER) do Vale do Sousa e transportadas 
para o hospital de Penafi el. A combater as 
chamas estiveram os bombeiros de Paredes.
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PADRE RAFAEL: “Quero ser o pároco
que estas comunidades merecem!”

ENTREVISTA. Padre Arlindo Rafael está há cerca de dois meses nas paróquias de Castelões de Cepeda e Madalena. 

Padre Rafael recebido por dezenas de paredenses
na primeira celebração realizada na igreja matriz de Paredes 

No dia 2 de fevereiro de 2001, ainda Diá-
cono, fui nomeado pelo Sr. Dom Armindo Lo-
pes Coelho para as Paróquias de Santa Eulália 
de Pedorido, São João Batista da Raiva e San-
to António da Lomba. E em 5 e 6 de outubro 
de 2019, por nomeação do Sr. Dom Manuel 
Linda, entrei nas Paroquias de Santa Maria 
Madalena e Divino Salvador de Castelões de 
Cepeda. E aqui estou!

- Como tem sido a adaptação?
A palavra ‘adaptar’ só por si já diz e explica 

tudo. Porque para quem chega de novo en-
contra sempre pessoas, situações e realidades 
novas. Não que sejam ‘uma novidade nunca 
vista ou vivida’, mas porque ninguém é igual a 
ninguém, nem as Paróquias são iguais, e muito 
menos as pessoas. Por isso, a adaptação de um 
padre a uma Paróquia, (e a minha não é nem 
pretende ser diferente), é um processo longo, 
se calhar um processo nunca acabado… O 
Padre ‘molda-se à Paróquia e a Paróquia ao 
Padre: e é nesta mútua adaptação que todos 
podemos crescer como comunidade cristã.

- Foi bem recebido?
Claro que sim. As pessoas sabem receber 

bem quem chega por bem…

- Que trabalho foi possível fazer nestes 
primeiros dois meses?

D
EPOIS da nomeação de Vitori-
no Soares como Bispo Auxiliar 
do Porto, coube a Arlindo Rafael, 
pároco natural do Marco de Cana-
veses, a missão de liderar as paró-

quias de Castelões de Cepeda e da Madalena, 
em Paredes. Em entrevista ao nosso jornal, o 
padre fala da adaptação e da comunidade e 
dos desafios que terá pela frente.

- Quem é o Padre Arlindo Rafael?
Neste momento sou apenas e só o pároco 

da Paróquia de Santa Maria Madalena e da Paro-
quia do Divino Salvador de Castelões de Cepeda. 

- Conte-nos um pouco do seu percurso 
de vida...

Resumindo: nasci na freguesia (agora Vila) 
de Alpendorada e Matos, Concelho de Marco de 
Canaveses. Ainda pequenino fui para São Lou-
renço do Douro, também Marco de Canaveses, 
onde fui batizado a 26 de novembro de 1975.

No Ano de 1988 entrei no Seminário do 
Bom Pastor, em Ermesinde. Aí vivi e estudei 
desde o 7º Ano até ao 1º Ano Faculdade de 
Teologia da Universidade Católica do Por-
to. Despois, no Seminário Maior do Porto 
completei a minha formação académica e 
aprofundei as opções da minha vida num 
continuo discernimento vocacional. No dia 8 
de dezembro do Ano 2000 fui Ordenado Diá-
cono. E em 8 de julho de 2001 fui Ordenado 
Padre para esta Diocese do Porto.

Ver. Observar. Aprender. E, re-
zar com e pelo o povo que me foi 
confiado.

“Só quero emprestar
ou dar o que sei para

que o Projeto de
Deus chegue

a mais pessoas”.

- Esteve 19 anos ligado às pa-
róquias de Raiva e Pedorido, em 
Castelo de Paiva, e Lomba, em 
Gondomar. Foi mais difícil sair 
depois de tanto tempo?

É sempre difícil deixar um lu-
gar, principalmente quando so-
mos felizes e nos sentimos bem. 
E depois de tanto tempo, como é 
normal, ainda mais. Mas, a nossa 
vida é assim! Estamos ao serviço da 
Igreja.

- Acolheu bem a decisão/es-
colha do Bispo do Porto?

No dia da Ordenação Sacerdotal uma das 
perguntas que o Bispo faz aos Ordinandos é 
esta: ‘Prometes-me a mim e aos meus sucessores 

obediência e reverência. E o Ordinando respon-
de: sim, prometo. O Bispo termina a dizer: queira 
Deus consumar o bem que em ti começou. 

- A mudança para Paredes implica no-
vos desafios enquanto Padre?

Não! Só novas pessoas… os desafios são 
sempre os mesmos. Anunciar o Evangelho.

- Que projeto tem para a duas novas 
paróquias do concelho?

O projeto não é meu. Só quero emprestar 
ou dar o que sei para que o Projeto de Deus 
chegue a mais pessoas. 

- Quer preservar muito daquilo que já 
era feito? Por exemplo?

Claro que sim. As coisas boas devem ser 
mantidas. As menos boas devem ser muda-
das ou melhoradas. Assim tenha eu a força e a 
sabedoria para as manter ou mudar/melhorar 
com a ajuda de toda a comunidade.

- O que a comunidade pode esperar do 
Padre Rafael?

O que esperam de mim, não sei. Mas eu 
sei o que quero: - quero ser o pároco que es-
tas comunidades merecem!
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A 
CÂMARA DE PARE-
DES tem, este ano, 
dois comboios de Na-
tal a circular pelas ruas 
da cidade de Paredes 

e pelas 18 freguesias do concelho. 
A iniciativa pretende contribuir 
para a animação natalícia e dina-

12 dez.: Parada; 13 dez.: Recarei
14 dez.: Baltar; 15 e 23 dez.: Gandra
16 dez.: Aguiar de Sousa; 17 dez.: Sobreira
18 dez.: Astromil; 19 dez.: Sobreira das 10h às 12h, Recarei das 13h30 
às 15h30 e Cete das 16h30 às 17h30
20 dez.: Baltar das 10h às 12h, Vilela das 13h30 às 15h30 e Sobrosa das 
16h30 às 17h30
21 dez.: Vandoma das 10h às 13h e Rebordosa das 14h às 17h30
22 dez.: Vilela das 10h às 13h e Lordelo das 14h às 17h30

PAREDES
12 dez.: Bitarães das 10h às 13h30 e Gondalães das 14h30 às 17h; 
13, 14 e 15 dez.: Centro de Paredes; 16 dez.: Besteiros das 10h às 
13h30 e Vila Cova de Carros das 14h30 às 17h;
17 dez.: Madalena das 10h às 13h30 e Mouriz das 14h30 às 17h;
18 dez.: Gondalães das 10h às 13h30 e Bitarães das 14h30 às 17h;
19 dez.: Vila Cova de Carros das 10h às 13h30 e Besteiros das 14h30 
às 17h;
20, 21, 22 e 23 dez.: Centro de Paredes

Comboio de Natal já espalha magia pelo concelho

mizar o comércio de rua, atraindo 
mais público aos vários eventos 
programados para assinalar esta 
quadra natalícia.

Os dois comboios vão circular, 
diariamente, até 23 de dezembro, 
entre as 10h e as 13 horas e as 14h 
e as 17 horas. O comboio verme-
lho, com lotação para 39 pessoas, 
tem saída do parque José Guilher-
me e segue um percurso que pas-

sa pelas diversas ruas da cidade 
de Paredes, em especial a Avenida 
da República, a Casa da Cultura, 
antes de regressar ao parque José 
Guilherme.

O comboio azul, com 20 luga-
res, vai circular nas freguesias do 
concelho, entre as 10h e as 13h30 
e as 14h e as 17h30. As viagens no 
“comboio de Natal” são gratuitas e 
acompanhadas do Pai Natal.

Calendário

Além do comboio de Natal, o 
município tem, ainda, uma agen-
da preenchida de dezenas de 
atividades para as famílias. O es-
petáculo “A Rena Constipada” é o 
momento ideal para juntas pais e 
filhos no palco da Casa da Cultura 
de Paredes, no dia 15 dezembro, 
pelas 11 horas. A entrada é gratui-
ta, mas limitada a 30 lugares.

De 18 a 30 de dezembro, está 
de volta o Serviço Educativo “Na-
tal Mágico”, com oficinas para 
crianças dos 3 aos 12 anos. As 
sessões decorrem das 14h30 às 

17horas, na Biblioteca Municipal 
de Paredes e na Loja Interativa 
do Turismo. Os pais podem ins-
crever os filhos no Workshop de 
fotografia, na oficina de escrita de 
um conto de Natal, nos diversos 
ateliers de trabalhos manuais, in-
cluindo a iniciação ao croché. As 
atividades são gratuitas, mas re-
querem inscrição prévia.

No dia 22 dezembro, pelas 
17 horas, realiza-se o musical 
“G.R.I.N.C.H rouba o Natal”, no 
parque José Guilherme. O bilhete 
custa 4 euros.
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F
OI APROVADO, por unanimidade, na reunião do exe-
cutivo da passada quinta-feira, 5 dezembro, o regula-
mento municipal do tarifário social de água, saneamen-
to e resíduos sólidos. 

“Apesar de já darmos apoios a quem tem difi culdades 
em pagar estes tarifários, está-se a dar início à discussão 
do regulamento para haver um tarifário social”, explicou o 
presidente da câmara, Alexandre Almeida.

O documento vai estar um mês em discussão pública e o 
autarca acredita que possa começar a ser aplicado no início do 
próximo ano.

O tarifário social de água, saneamento e resíduos sólidos 
tem como objetivo facilitar o acesso económicos aos serviços 
por parte de famílias mais carenciadas.
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A ASSEMBLEIA MU-
NICIPAL de Paredes 
voltou a discutir a 
questão do realo-

jamento da comunidade ci-
gana, instalada às portas da 
cidade de Paredes há mais de 
40 anos. Desta vez foi o depu-
tado do PSD, Alberto Soares 
Carneiro, a trazer o tema para 
debate, exigindo do executi-
vo uma solução. “Já passa-
ram dois anos e o assunto 
continua por solucionar. 
Vejo no Orçamento para 
2020 que este assunto se 
vai arrastar até 2023. Aqui-
lo que queremos saber é 
qual o ponto de situação?”, 
questionou.

Realojamento da comunidade
cigana voltou a ser discutido 

HELENA NUNES
— texto —

Tarifário social
da água 

deverá avançar
no início de 2020

A CDU também não dei-
xou passar o tema, com Cris-
tiano Ribeiro a mostrar-se 
perplexo pela ausência da 
prometida reinstalação da 
comunidade cigana dos do-
cumentos provisionais para 
2020.

“É uma proposta elei-
toral do PS e do executi-
vo municipal, reiterada 
e reafirmada. O PSD du-
rante muitos anos não 
resolveu o problema e o 
atual executivo pensou, 
planeou, mas também 
não resolveu o problema. 
É tempo de se dizer, aber-
tamente, boas verdades, 
ou se tem uma solução ou 
não se tem”.

Do lado do PS, Rui Silva 
lembrou que o problema 

começou durante o primeiro 
mandato de Granja da Fon-
seca e manteve-se com Celso 
Ferreira: “A única coisa que 
foi feita durante 24 anos de 
poder do PSD foi construir 
um autêntico condomínio 
fechado, procedendo-se à 
vedação para a CRIP com 
chapas de dois metros para 
que não se visse o que vai lá 
dentro”.

O presidente da câmara 
assumiu que a autarquia está 
a trabalhar para resolver o 
assunto e que haverá novida-
des já no próximo ano. “Essa 
questão já está pensada, 
assim como a forma como 
a vamos resolver. Nos ca-
sos mais urgentes, em que 
pessoas desta comunidade 
têm problemas e precisam 
de mudar de habitação, o 
que temos feito é preparar 
habitações sociais para alo-
jar alguns elementos dessa 
comunidade”. 
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A MATERNIDADE do 
Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa bateu 
o recorde de nascimen-

tos com a realização de 16 partos 
num dia, o dobro do normal.

Segundo o hospital, este 
recorde foi registado no dia 25 
de novembro, com a equipa da 
maternidade a realizar 16 par-
tos em 24 horas. 

“No total foram feitos 14 
partos por via vaginal e duas 
cesarianas, nascendo, assim, oito meninos 
e oito meninas. Mães e bebés encontram-
-se bem de saúde”, garante.

“Mais uma vez o CHTS demonstrou es-
tar à altura na capacidade de resposta às 
necessidades das grávidas da região, cum-
prindo com todos os critérios de qualidade 

A UNIDADE DE AVC do serviço de 
Medicina do Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa recebeu o prémio 
“AVC e Investigação Clínica 2019”, 

com um estudo que compara ensaios clínicos 
com o mundo real.

“Trombectomia Mecânica e Indepen-
dência Funcional: comparação dos ensaios 
clínicos com o mundo real - Análise de 3 
anos”, foi o trabalho distinguido e no qual a 
atividade e os resultados da Unidade foram 
comparados aos cinco principais estudos in-
ternacionais sobre a trombectomia mecânica.

Em nota de imprensa, o CHTS diz, ainda, 
que os resultados da unidade de AVC foram 
superiores aos apresentados nos estudos, 
tendo-se concluído que utilizando esta téc-
nica, o cateterismo das artérias cerebrais, os 
doentes regressam ao domicílio com autono-
mia recuperada e independência funcional.

O prémio foi entregue no 20.º Congresso do 
Núcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral 
da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna 
(SPMI), um dos maiores congressos da SPMI, que 

Maternidade do Hospital
Padre Américo bate

recorde de nascimentos
uNo dia 25 de novembro foram realizados 16 partos num dia, o
     dobro do normal.

e segurança do Serviço Nacional de Saúde”. 
Na maternidade do Hospital Padre Américo, 

que é uma das maiores do Norte, são realizados 
cerca de 2400 partos por ano, cerca de oito por 
dia. O hospital tem uma das mais baixas taxas de 
cesarianas. “Em 2018 a taxa foi de 22,4% e, a 
nível nacional, a taxa situou-se nos 28,35%”.

Unidade de AVC do CHTS 
premiada em congresso

uNúcleo de Estudos da Doença Vascular Cerebral da Sociedade  
     Portuguesa de Medicina Interna atribui prémio de investigação
     clínica à unidade do CHTS, criada em 2009.

anualmente atribui 
três prémios na área 
do AVC. 

Além do CHTS, 
foram distinguidos 
o Centro Hospita-
lar Universitário de 
Lisboa Central e o 
Centro Hospitalar 
Universitário de São 
João, no Porto, com 
os prémios Inova-
ção e Dinamismo e 
Investigação Básica, 
respetivamente.

“É um prémio 
que nos enche de 
orgulho e que dá 

corpo à estratégia de valorização crescen-
te que se pretende para servir cada vez 
melhor a nossa população”, disse o pre-
sidente do Conselho de Administração do 
CHTS, Carlos Alberto, citado na mesma nota.

A diretora do Serviço de Medicina Inter-
na do CHTS, Mari Mesquita, garante que este 
prémio vem distinguir os resultados do CHTS, 
que foram superiores a outros estudos e a 
excelência clínica. “Tratamos muito bem os 
doentes, utilizando uma das melhores téc-
nicas, permitindo que regressem ao domi-
cílio, à sua vida profissional e pessoal, com 
autonomia”, frisou.

Os doentes foram seguidos em consulta 
externa durante um ano, com mais de 50% a 
demonstrar autonomia funcional.

A Unidade de AVC do CHTS iniciou a sua 
atividade em julho de 2009, após a imple-
mentação da Via Verde AVC na instituição. 
Nos últimos três anos foram internados mais 
de mil doentes.

A unidade conta com mais de 20 inter-
nos que também participam deste trabalho e 
um deles poderá usufruir deste prémio, uma 
bolsa de estágio, com duração de três meses, 
num centro de referência mundial, em Oxford.

HELENA NUNES
— texto —
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U
M HOMEM morreu atro-
pelado por um automó-
vel na passada segun-
da-feira, 2 dezembro, na 
Avenida Monte de Aze-

vido, em Rebordosa, Paredes.

Homem de 71 anos
morre atropelado em Rebordosa

HELENA NUNES
— texto —

O alerta para o atropelamento 
foi registado por volta das 14h15 e 
o homem, de 71 anos, acabou por 
não resistir aos ferimentos. “À nos-
sa chegada a vítima já estava em 
paragem cardiorrespiratória. Ini-
ciamos as manobras de reanima-
ção, mas não foi possível reverter 
a situação, sendo o óbito decla-
rado no local”, disse o comandan-
te dos bombeiros voluntários de 
Rebordosa, que mobilizaram para 
o local duas ambulâncias e quatro 
elementos.

Uma das ambulâncias tinha 
saído do quartel para fazer um ser-
viço de transporte de doentes, mas 
acabou por parar no local e prestar 
os primeiros socorros à vítima. Uma 
segunda viatura foi depois aciona-
da com o alerta do Centro de Orien-
tação de Doentes Urgentes (CODU) 
do Porto.

No local esteve, também, a Via-
tura Médica de Emergência e Reani-
mação (VMER) do Vale do Sousa. O 
corpo foi removido para o Instituto 
de Medicina Legal do hospital de 
Penafi el.

A vítima Manuel Dias Moreira

Fotolegenda: 
INSÓLITO. Um camião que fazia o transporte de alguns veículos ligeiros fi cou na tarde da passada segunda-feira, 9 dezembro, preso numa rua estreita de acesso a terrenos agrícolas, 

próxima à autoestrada A4, em Mouriz, Paredes. 
Após várias tentativas sem sucesso para inverter a marcha, o veículo só conseguiu sair com o auxílio de um trator, que o “rebocou” até à estrada.
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Da formação ao clube federado

O desporto é uma área muito vasta e rica no concelho de Paredes. Ao longo destes quase cinco anos de vida 
O Paredense tem conhecido diversas histórias no que ao “mundo desportivo” diz respeito. Desta forma, o jor-
nal lança, a partir desta edição, uma nova rubrica “DESPORTO de A a Z”. Esta rubrica tem como objetivo dar a 
conhecer as modalidades desenvolvidas no concelho e as histórias que as envolvem. Convidámo-lo a conhe-
cê-las e a partilhá-las connosco. Caso conheça alguma que gostava de ser partilhada na nossa edição, entre 
em contacto connosco através do email: oparedense@gmail.com ou do contacto 223 272 917.

O 
Clube Andebol de Baltar foi o 
primeiro contemplado da nos-
sa nova rubrica. O clube surgiu 
a partir do desporto escolar e 
começou por chamar-se Clube 

de Andebol de Escolas de Baltar, em 2011.
O interesse de inúmeros atletas e a ne-

cessidade de promover um caráter compe-
titivo nos jovens, requereu a criação de um 
clube federado estreado em competição na 
época 2017/2018.

Dez anos depois, o clube baltarense 
conta já com cerca de 150 atletas (femini-
nos e masculinos). No setor das mulheres, 
o clube tem à disposição todos os escalões 
possíveis, desde as “manitas” (4, 5 e 6 anos), 
passando pelos bambis, minis, infantis, 

CRISTINA BORGES
— texto —

Conhecemos agora o testemunho de duas jovens atletas do 
Clube de Andebol de Baltar. Beatriz Mota e Débora Almeida são 
o exemplo de que a infl uência de amigos e familiares, quando 
positiva, é sempre bem-vinda. Ambas chegaram ao clube através 
do convite de amigos e familiares e não mais o deixaram. Apesar 
de não ser “a modalidade rainha”, as atletas não têm dúvidas que 
esse se torna “um fator de união” no clube que representam.

Débora Almeida, 13 anos

Beatriz Mota, 19 anos

“Esta é a minha sexta época 
aqui. Vim infl uenciada por uma 
prima, mas tenho outras pessoas 
na família que jogaram andebol 
e, por isso, decidi experimentar 
e gostei muito. Tem sido uma ex-
periência espetacular, tenho fei-
to muitos amigos e tenho criado 
uma ligação com todas as pes-
soas que envolvem este clube 
desde treinadores a dirigentes. 
Estas ligações são muito impor-
tantes para nos ajudarem a cres-
cer. Por jogarmos um desporto 
que não é tão conhecido, acaba-
mos por mostrar, às outras pes-
soas, o quão incrível ele é. É mui-
to bom para nós perceber que há 
cada vez mais pessoas a vir para o 
andebol e que a modalidade tem 
crescido”.

“Vim pra o Clube de Andebol de Bal-
tar, porque o meu pai já era amigo do 
professor Pedro e incentivou-me a en-
trar para aqui. Entrei para o escalão de 
juvenil, gostei muito de estar cá e decidi 
continuar. Apesar de estar em Vila Real 
a estudar (na faculdade) tento conci-
liar da melhor forma possível as aulas e 
o andebol”, conta a jovem. O gosto pelo 
andebol já existia, mas a infl uência da fa-
mília, nomeadamente, do pai contribuiu 
para desenvolver o gosto por este despor-
to que, garante, “ser o responsável pelas 
maiores amizades que mantém”. O facto 
de não ser uma modalidade tão conhecida 
como o futebol “faz com quem só este-
ja cá mesmo quem gosta disto a sério e 
unimo-nos ainda mais”.

iniciados, juvenis, juniores até à equipa sé-
nior. No “lado dos homens”, a formação vai 
dos “manitas” até aos iniciados.

O clube tem dez equipas em competi-
ção semanalmente e treina todos os dias 
no pavilhão das instalações da Escola Se-
cundária de Baltar.

Cerca de 80% dos atletas do clube são 
jovens baltarenses.

EQUIPAS SENIORES

A novidade vai para a equipa sénior 
feminino que entrou em competição, pela 
primeira vez, esta época. À exceção de ape-
nas duas atletas, todo o grupo é constituí-
do por atletas formadas no clube.

A criação de uma equipa sénior mas-
culina é um objetivo a longo prazo, “por-
que implica ter atletas que não são da 
nossa formação e, consequentemente, 
um investimento muito grande, que não 
temos ainda condições para o suportar”, 
explica Pedro Vasconcelos.

Começaram este ano sacrifício, paixão e 
muita envolvência dos pais que fazem par-
te quer da direção do clube, quer da gestão 
das equipas. Apoio de alguns amigos “do 
andebol”.
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DESPORTO de A a Z

P
edro Vasconcelos foi um dos maiores responsáveis 
por criar o gosto pelo andebol nos alunos do agru-
pamento de escolas de Baltar. Também ele praticou 
a modalidade e, enquanto professor de educação 

física, incutiu esta paixão nos jovens que lecionava. O “pas-
sa palavra” foi também uma “excelente publicidade” para o 
crescimento deste clube. Depois da criação da associação, 
os atletas foram passando o gosto a outros colegas e ami-
gos que também se “renderam ao andebol”.

Jogador de andebol entre os 10 e os 32 anos, Pedro 
Vasconcelos já treinou várias equipas no concelho de Pare-
des. Sobreira, Baltar e a Associação para o Desenvolvimen-
to de Rebordosa foram algumas das instituições por onde 
passou. A ligação ao treino desta modalidade e a paixão 
“que nunca desapareceu”, impediram-no “de pensar duas 
vezes” quando surgiu a oportunidade de gerir este clube. 
Foi o “culpado” pela criação do grupo e, inclusive, “influen-
ciou” a filha a praticar a modalidade. Uma confissão feita 
entre risos que mostram também o orgulho que sente no 
clube que ajudou a criar. Pedro Vasconcelos não esconde 
o “orgulho em poder ajudar todos estes jovens. É tam-
bém uma felicidade poder contribuir para um espaço 
que possa formar homens e mulheres mais sãos, com 
uma personalidade mais forte e competitiva, e que se-
jam homens e mulheres de sucesso”.

“O CULPADO”
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Boas Festa
s Boas Festas

Campeonato de Portugal    |    União de Paredes, 1  —  Lusitano de Videmoinhos, 0

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

N
o dia em que o União Sport 
Clube de Paredes escolheu 
para apresentar as equipas 
de formação do emblema, 

a “cereja no topo do bolo” surgiu já 
no final da tarde, nos instantes fi-
nais do jogo da equipa sénior.

Mas, recue-se ao início da tarde, 
aquando do pontapé de saída da 
partida entre o Paredes e o Lusitano 
Vildemoinhos. Numa primeira parte 
em que ambas as equipas criaram 
situações para chegar à vantagem 
no marcador, a melhor oportunida-
de pertenceu aos unionistas, à meia 
hora de jogo, Madureira teve na ca-
beça a possibilidade de inaugurar o 
marcador, mas o cabeceamento pas-
sou a poucos centímetros do poste. 

O jogo foi empatado para o 
intervalo e, no segundo tempo, as 
hipóteses intensificaram-se. Aos 55 
minutos, Ismael protagonizou um 
bom trabalho individual e tentou 
assistir Madureira, mas o remate do 
camisola 14 saiu fraco.

Do outro lado, Danny foi crucial 
ao negar o golo ao livre direto co-
brado por Hélder Rodrigues. Tam-

bém na baliza do Lusitano, Ruca 
foi chamado a intervir para negar o 
golo quase certo a Everton.

As oportunidades de golo pro-
tagonizavam-se para os da casa e o 
Paredes conseguiu mesmo chegar 
ao golo. O remate à entrada da área 
de Ema deu a vitória aos pareden-
ses, em cima do minuto 90. Num dia 
em que o União apresentou todos 
os escalões da formação do clube, 
Ema, jogador formado no clube, 
deu o exemplo nesta aposta do em-
blema unionista.

A vitória “catapultou” o Paredes 
para o sexto lugar da tabela classi-
ficativa, agora com 20 pontos, o Lu-
sitano Vildemoinhos é 11.º, com 17.

No final do jogo, Eurico Couto 
considerava que o resultado “pe-
cava pela escassez”: “Foi um jogo 
muito bom da nossa parte e me-
recíamos chegar à vitória bem 
mais cedo, não conseguimos e o 
resultado justo seria um 4-1 ou 
4-2 porque o Lusitano também 
teve algumas oportunidades. Se 
concretizássemos 50% das opor-
tunidades que criámos, seria me-
ritório para os meus jogadores. 
Hoje tivemos cá toda a formação 

Golo veio da formação
do clube a apoiar-nos e é sempre 
bom passarmos para eles os prin-
cípios de jogo e os valores que 
temos como equipa, para que 
eles sintam admiração pelos nos-
sos jogadores e para que o nosso 
plantel fique mais satisfeito”.

Sobre o golo, chegado apenas 
em cima do minuto 90, o técnico pa-
redense assume que este “será um 
campeonato de sofrimento”: “Nós 
temos noção de que vamos so-
frer até ao fim. Quem não estiver 
preparado para sofrer em todos 
os jogos e todos os dias não tem 
capacidade para fazer parte deste 
grupo porque neste campeona-
to é assim que se joga. Há muita 
pressão e intensidade que nós 
temos de estar habituados. Hoje 
sofremos porque não estávamos 
a conseguir finalizar e isso criou-
-nos alguma ansiedade, mas aca-
bámos por conseguir e mostrar 
que estes jogadores acreditam e 
persistem até ao fim”. Eurico Couto 
acrescentou ainda: “Ninguém acre-
dita naquilo que é dito, as pessoas 
só acreditam naquilo que é feito e 
isso foi visível em todos os mo-
mentos deste jogo em que eles 
tentaram e estão de parabéns”.

Do outro lado, Rogério Sousa 
achava que a sua equipa “não me-
recia sair derrotada”: “Foi um jogo 
bem disputado dentro dos parâ-
metros em que estava o relvado. 
Eu acho que as duas equipas ten-
taram ganhar e não merecíamos 

sair derrotados. Ambas as equipas 
tiveram oportunidades e tenho de 
dar os parabéns aos meus jogado-
res. Eles bateram-se muito bem e 
quiseram sempre ganhar, tiveram 
ambição. Calhou para eles, mas 
podia ter calhado para nós”.

“Preferimos trabalhar os de dentro, do que ir procurar fora” - Pedro Silva

N
o intervalo do jogo, o Pa-
redes apresentou todos os 
escalões que representam 
o clube na modalidade do 

futebol. Cerca de 330 atletas subi-
ram ao relvado para receberam os 
muitos aplausos da bancada bem 
composta do Complexo Desportivo 
da Cidade de Paredes.

Dos 6 aos 19 anos, o Paredes 
olha para a formação como “parte 
essencial do clube” como explica 
o presidente Pedro Silva: “Somos 
um clube formador e temos fei-
to uma aposta muito grande na 
formação. Desde que tomámos 

posse que a nossa principal preo-
cupação sempre foi a formação, 
porque entendemos que antes de 
formar o atleta devemos formar o 
homem transmitindo-lhe princí-
pios e valores e sendo parte inte-
grante do crescimento deles. Por 
isso, para nós é um orgulho muito 
grande ver todos estes atletas”.

O presidente paredense mos-
trou-se orgulhoso no trabalho de-
senvolvido pelo clube ao nível da 
formação: “É um orgulho muito 
grande representar um clube tão 
apetrechado na formação. Traba-
lhamos com o sentido de privi-

legiar e de potenciar a formação 
para chegar aos seniores, porque 
também só assim é que conse-
guimos sobreviver num campeo-
nato tão competitivo como este. 
Estamos habituados a fazer mui-
to com pouco precisamente por 
causa da nossa formação”. Pedro 
Silva salientou ainda dois projetos 
que mostram o investimento nesta 
área: “Além dos cerca de 60 laranji-
nhas, dos 4 aos 8 anos, temos tam-
bém um projeto inovador, “O Laran-
jinha vai à escola”, já em articulação 
com o Centro Escolar de Mouriz e, a 
partir de janeiro, será alargado tam-

bém a Bitarães. O projeto consiste 
em apresentar o clube aos centros 
escolares e desenvolver a modalida-
de. “Está também em curso o pro-
cesso de certificação de formação 
do clube, requisito obrigatório 
para a competição no Campeona-
to de Portugal”.

Também Eurico Couto, repre-
sentante da equipa sénior, deixou 
uma palavra aos jovens que al-
mejam chegar à principal equipa 
do clube: “Olhando para a nossa 
equipa sénior é fácil perceber que 
estes miúdos têm muito espaço 
na nossa formação. Também têm 

que perceber que existe um con-
junto de regras e valores que eles 
vão adquirindo na sua passagem 
pela formação e vão adquirindo 
conhecimento que lhes permite 
chegar aqui”. O técnico acrescen-
tou ainda: “Não há clube que dê 
mais oportunidade à formação 
de que o Paredes. Acho que não 
há nenhum treinador que tenha 
lançado tantos jogadores como 
eu o tenho feito, Eu não olho à 
idade, mas sim à competência de 
cada um. Nós adoramos a nossa 
formação e apreciamos muito o 
trabalho que se tem vindo a fazer.
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Divisão Elite da AF Porto    |    Rebordosa, 0  —  Freamunde, 0

Divisão Elite da AF Porto    |    Aliados de Lordelo, 2  —  Lousada, 2

Divisão Elite da AF Porto    |    Vilarinho, 3  —  Aliança de Gandra, 3

Aliados cede empate

A
liados de Lordelo e Lousada deram 
o “pontapé de saída” da 14.ª jornada 
da Divisão Elite. As equipas defron-
taram-se com vista a adiantarem-se 

frente aos respetivos adversários. Se, por um 
lado, o Aliados pretendia encurtar distância 
para o 1.º lugar, por outro, o Lousada queria 
amealhar pontos numa jornada em que os 
seus adversários diretos jogavam entre si. 

Ainda assim, o Aliados entrou mais forte 
e conseguiu chegar ao golo à passagem dos 
vinte minutos, quando Hugo Silva respondeu 
com um cabeceamento efi caz ao cruzamento 
de Fonseca.

O golo sofrido não intimidou os visitantes 
que chegaram ao empate ainda no primeiro 

tempo. A igualdade também surgiu de cabe-
ça, Quim foi o autor do golo dos lousadenses.

Com a igualdade registada no marca-
dor ao intervalo, as equipas regressaram 
dos balneários com esperança de vencer. 
O conjunto orientado por João Rodrigues 
entrou mais autoritário e conseguiu colo-
car-se em vantagem. Rafinha fez o 1 – 2 e o 
Aliados teve de “correr atrás do prejuízo”. A 
turma de Juvenal Brandão precisou de ape-
nas dez minutos para o conseguir. Numa 
tarde, em que os cabeceamentos estavam 
“afinados”, Gilmar voltou a estabelecer a 
igualdade aos 70 minutos.

Até ao final da partida, o Aliados des-
perdiçou ainda uma grande penalidade, 
“sentenciando” assim o empate final a duas 
bolas. Com a igualdade, os lordelenses es-
tabeleceram-se no 5.º lugar com 23 pontos. 

O Lousada é o primeiro clube da “zona de 
descida” com nove.

No fi nal do encontro, Juvenal explica os 
motivos para o Aliados não ter conseguido 
vencer: “Não estivemos tão bem como é 
normal nem como queríamos, nomeada-
mente, na tomada de decisão. Ainda as-
sim, considero que criámos oportunidades 
sufi cientes para termos ganho e acho que 
este empate foi mais demérito nosso do 
que mérito do adversário. Falhámos nos 
dois lances dos golos deles e ainda tivemos 
um penálti que desperdiçámos. O Lousada 
deu o seu melhor, correu como se fosse o 
último jogo da vida deles, não se limitou a 
defender, encarou cada lance como se fos-
se decisivo e está de parabéns por isso”.

Apesar de ter jogado frente a um dos úl-

CRISTINA BORGES
— texto  —

O 
Aliança de Gandra deslocou-se a 
Santo Tirso para defrontar o Vilari-
nho. Depois de dois jogos consecu-
tivos sem vencer, a formação orien-

tada por Mário Rocha queria regressar às vitó-
rias, mas voltou a entrar intranquila na partida 
e sofreu o golo logo aos três minutos de jogo. 

Os gandarenses mostraram-se descon-
centrados e depararam-se com um Vilarinho 
forte e determinado, que voltou a ampliar a 
vantagem aos 15 minutos. Marcelo introduziu 
a bola dentro da própria baliza e fez o segun-
do para os da casa.

A perder por 2 – 0, só um Aliança de Gan-
dra mudado seria capaz de inverter o resulta-
do no segundo tempo e o conjunto visitante 
parecia disposto a concretizar o objetivo. Dio-
go reduziu para os gandarenses no início da 
segunda parte. Mas a esperança durou pouco 
tempo, Martins fez o terceiro para os homens 
de Santo Tirso. 

N
a 14.ª jornada da Divisão Elite, o 
Rebordosa recebeu o Freamunde 
com o objetivo de manter intacto 
o estatuto de equipa invencível 

da prova. Num jogo marcado pelas condi-
ções climatéricas adversas torna-se difícil 
descrever a prática desportiva. O nevoeiro 
fez-se sentir com grande intensidade no 
Complexo Desportivo Monte de Azevido, 

Nevoeiro travou os golos
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em Rebordosa, e o jogo chegou mesmo a 
estar interrompido.

Antes disso, jogou-se uma primeira parte 
dividida, com as equipas a anularem-se e a 
terem difi culdade em criar lances de perigo.

Apesar das escassas tentativas de ambas 
as partes, o jogo foi mesmo empatado a zero 
para o intervalo.

No segundo tempo, o Rebordosa mos-
trou-se mais decidido a lutar pelos três pon-
tos e Migas e Ratinho foram aposta. No en-
tanto, os jogadores não tiveram tempo de 

mostrar o empenho de imediato já que o jogo 
foi interrompido devido ao intenso nevoeiro 
que se fez sentir. 

Depois do tempo de paragem, o ritmo e 
a intensidade diminuíram bastante e trouxe-
ram um jogo inconstante, a vitória podia ter 
“sorrido” a ambas as equipas, mas nenhum “se 
fi cou a rir” e o empate a zero manteve-se até 
ao apito fi nal.

O Rebordosa manteve o 1.º lugar da clas-
sifi cação com 26 pontos, o Freamunde é nono 
com 21.

No fi nal do encontro, Tonanha assumia: 
“Foi um jogo atípico devido à paragem e, 
por isso, o resultado acaba por se aceitar. 
Acho que foi, esta época, o jogo menos 
conseguido da nossa parte, o que é mérito 
também do adversário, mas houve várias 
condicionantes que levaram a este resul-
tado.” O técnico rebordosense acrescentou 
ainda “nenhuma das equipas merecia per-
der, não houve nenhuma equipa a superio-
rizar-se, acabamos por nos equivaler com 
o adversário”.

Má entrada no jogo volta a comprometer
CRISTINA BORGES
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Com a igualdade, o Gandra “caiu” para a 
sexta posição com 23 pontos. O Vilarinho é 
13.º com 13.

No fi nal da partida, Mário Rocha mos-
trava-se satisfeito com a resposta da equipa, 
mas incompreendido com “a má entrada 
no jogo”: “Já sabíamos a difi culdade que 
íamos enfrentar face ao bom momento do 
adversário, mas prejudicou o facto de ter-
mos feito 45 minutos muito maus. Demos 
uma parte de avanço ao adversário e fo-
ram talvez os piores 45 minutos da época 
desta equipa. Entrámos mal no jogo, muito 
desconcentrados, e o adversário chegou 
facilmente à vantagem. Na segunda parte, 
fi zemos uma belicíssima parte. O segun-
do tempo deixa-me contente, no entanto, 
estou bastante triste com os segundos 45 
minutos e com alguma difi culdade em per-
ceber por que razão a equipa entrou tão 
desconcentrada no jogo”.

Questionado sobre se já identifi cou o 
problema da equipa para as exibições menos 

conseguidas nos últimos jogos, o técnico res-
ponde assim: “É muito difícil entender isso, 
começámos de forma extremamente posi-
tiva este campeonato e, neste momento, já 
somos a sexta pior defesa do campeonato. 
Tem havido muitos erros e desconcentra-
ção fruto também da juventude da equi-
pa. Temos trabalhado, vamos continuar a 
fazê-lo, mas se não conseguirmos inverter 
esta situação, fi cará difícil chegar aos luga-
res cimeiros”.

Mário Rocha deixa ainda “em aberto” 
uma possível saída do clube: “Preocupa-
-me bastante esta situação. Estão vários 
fatores em causa e a resolução até pode-
rá passar por uma mudança na equipa 
técnica. Essa possibilidade está sempre 
em aberto no futebol, estou a ponderar e 
vamos ver o que será melhor para o clu-
be. Não está só relacionado com os resul-
tados, até porque a equipa está apenas a 
um ponto do 2.º lugar, mas com vários fa-
tores, mas também não signifi ca que seja 
mesmo essa a solução”.  

timos classifi cados da prova, o técnico lorde-
lense alerta: “Todos os jogos são difíceis. O 
equilíbrio é grande entre todas as equipas”.

O Gandra mostrou “que ainda tinha uma 
palavra a dizer” e muito contribuiu Diogo que 
voltou a faturar. O Vilarinho nem teve tempo 
de reagir, no minuto seguinte, Maurício mar-
cou o golo que fi xou o resultado no 3 – 3 fi nal.
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M
IGUEL PINHEIRO é o 
mais recente campeão 
nacional de Drive Challen-
ge sub-14. O atleta do Pa-

redes Golfe Clube conquistou o título 
na fi nal nacional, que decorreu no Ja-
mor, no passado dia 1 de dezembro.

O Paredes Golfe Clube fez-se re-
presentar por dois atletas e “ambos 
deram provas, mais uma vez, da 
qualidade do golfe paredense”, 
sublinha o clube na sua página do 
Facebook.

Miguel Pinheiro somou um to-
tal de 39 pontos, mais quatro que 
Tiago Abrantes (sul), “derretendo” a 
pista com 3 abaixo do Par (marcas 
vermelhas). Já Pedro Barbosa, que 
competiu nos sub-18, embora, ain-
da, seja sub-16, fez um “excelente” 
score de 34 pontos Gross, mas a 
jogar das “amarelas”, sagrando-se 
vice-campeão nacional.

O Drive Challenge destina-se 
aos jovens atletas que procuram jo-
gar as suas primeiras competições. 
O circuito divide-se nos escalões 
etários de sub-10, sub-12, sub-14 
e sub-18 e integra torneios de seis 
regiões (Norte, Centro, Tejo, Sul, 
Madeira e Açores). Os torneios são 
organizados pelos campos/clubes 
das seis regiões, com o apoio da Fe-
deração Portuguesa de Golfe.

Miguel Pinheiro é campeão
nacional de Drive Challenge
uO atleta do Paredes Golfe Clube venceu competição no Jamor.

Pedro Barbosa

Miguel Pinheiro

Divisão Honra da AF Porto  |  Rio Tinto, 0 — Nun’Álvares, 2

1.ª e 2.ª Divisão Distrital da AF Porto

N
a Divisão de Honra, o Nun’Álvares 
deslocou-se a Rio Tinto para defron-
tar a equipa local. Depois da elimi-
nação da Taça AF Porto, o conjunto 

orientado por Eduardo Moreira queria dar 
uma resposta positiva no campeonato, mas 
encontrou pela frente um adversário que 
também pretendia lutar pelos três pontos. 
Por essa razão, assistiu-se a um jogo equilibra-
do e bem disputado durante os primeiros 45 
minutos, com ambas as equipas a procuraram 
o golo junto das balizas contrárias.

O líder não estava disposto a “colocar em 
causa a liderança” e tentava aplicar-se na fi nali-
zação, mas sem grande assertividade. Do outro 
lado, o Rio Tinto também não conseguia criar 
perigo e o nulo manteve-se até ao intervalo.

No segundo tempo, Apolónio “desblo-
queou” o embaraço logo nos minutos iniciais 
e deu ao Nun’Álvares alguma tranquilidade. 
Aos 60 minutos, o “cenário” complicou-se para 
os da casa depois da expulsão de Rainho. Em 
vantagem numérica e no marcador, os recare-
denses não desistiram de procurar o segundo, 
o golo não aparecia e a situação parecia não 
melhorar, já que os visitantes viram-se tam-
bém em igualdade numérica com a expulsão 
de Apolónio. O Nun’Álvares parecia ter de “so-

N
a 1.ª e 2.ª Divisão da AF Porto, o des-
taque vai para o dérbi entre duas das 
equipas do concelho de Paredes. O 
Vandoma recebeu o Sobreirense 

num jogo que foi adiado devido ao nevoeiro. 
A partida foi interrompida no intervalo, altura 
em que os vandomenses venciam por 1 – 0 
com o golo de Coelho apontado aos 14 mi-
nutos. A data prevista para se jogar a segun-
da parte da partida é 22 de dezembro, mas 
aguarda ainda confi rmação.

Quanto à outra equipa da Série 1, o Para-
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frer até ao fi m”, mas a um minuto do fi m, Paiva 
acalmou a ansiedade ao converter uma grande 
penalidade e fi xou o resultado fi nal no 0 – 2.

Com a vitória, o Nun’Álvares aumentou a 
vantagem pontual, face aos resultados dos ad-
versários. A equipa de Recarei está no 1.º lugar 
com 21 pontos, o Rio Tinto é 13.º com 14.

No fi nal do jogo, Eduardo Moreira analisa-
va: “Foi um jogo bastante competitivo, com 
ambas as equipas a tentarem assentar o 
seu jogo e a procurar a vitória desde o iní-
cio. Porém, considero que a minha equipa 
teve maior domínio e criou mais situações, 
ainda que sem muito perigo. Foi um resul-
tado justo contra um adversário valoroso e 
com qualidade”.

Sobre a jornada positiva, já que, para além 
da vitória, o Nun’Álvares conseguiu aumentar 
a distância para o segundo classifi cativo, o téc-
nico recaredense desvaloriza: “As jornadas 
positivas são aquelas em que conseguimos 
vencer, independentemente dos resultados 
dos outros, claro que aumentar a distância 
nos deixa mais confortáveis, mas ainda nos 
deixa mais alerta, porque o difícil a partir 
deste momento será mantermo-nos lá em 
cima. Trabalhamos muito ao longo das se-
manas para melhorarmos e mantermos o 
nível, não é sempre possível, mas temos 
consciência daquilo que fazemos”.

Vitória aumenta distância
para adversários

da, perdeu pela diferença mínima na desloca-
ção ao terreno do Ataense. O único golo do 
encontro foi marcado por Filipe a vinte minu-
tos do fi m. O Parada não vence para o cam-
peonato há mais de dois meses.

Já na Série 2 da mesma divisão, o Sobrosa 
sofreu uma derrota pesada no embate frente 
ao Ferreira. A equipa de Cristiano Santos de-
frontou o 2.º classifi cado, o Ferreira, e perdeu 
por 1 – 5.

Na Série 1 da 2.ª Divisão, o Baltar também 
protagonizou um desaire pesado ao perder 
em casa por quatro bolas sem resposta frente 
ao Gervide. O conjunto baltarense somou as-
sim a terceira derrota consecutiva. 

Dérbi interrompido
e derrotas pesadas para
as equipas de Paredes
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CAETANO reforça Varzim
após polémica com Paços de Ferreira

uO jogador natural de Paredes, estava sem clube desde o verão passado e viu-se envolvido num imbróglio com o clube pacense, com
     quem, alegadamente, teria assinado um contrato.

É 
OFICIAL. Caetano vai re-
gressar aos relvados mais 
de seis meses depois de 
ter saído do FC Penafiel 
e do início das divergên-

cias com o FC Paços de Ferreira, 
com quem, alegadamente, teria 
assinado um contrato, que nunca 
chegou a ser assumido pelo clu-
be. O paredense de 28 anos foi, 
oficialmente, apresentado como 
reforço do Varzim, da Liga Pro, no 
final da semana passada.

O contrato é válido por uma 
temporada e meia.

Em declarações reproduzidas 
pelos meios oficiais do clube, Cae-
tano mostrou-se feliz por regres-
sar aos relvados. “Estou muito 
feliz por representar o Varzim, 
um clube histórico e com atletas 
com muita raça”, sublinhou.

O contrato com o emblema 
poveiro veio encerrar um capítulo 
menos positivo na carreira do avan-
çado paredense, que acredita poder 
relançar a sua carreira no Varzim. 

 “Espero ficar neste clube 
muitos anos”, acrescentou.

Dezembro vai ser um mês de 
preparação para o jogador, que a 
partir de janeiro espera correspon-
der às expectativas dos adeptos 
com assistências, golos e vitórias.

Caetano admite ter recebido 
outras propostas de emblemas da 
II Liga, mas optou por oficializar 
o “namoro” com o Varzim, com 
quem manteve contacto nos últi-
mos meses. 

No Varzim, Caetano vai reen-
contrar o técnico Paulo Alves, 
com quem o jogador trabalhou 

no Penafiel em 2015/2016.
Da parte do clube, o presidente 

Edgar Pinto, deixou vários elogios 
ao atleta, que será um importante 
reforço na equipa para a segunda 
metade do campeonato. “O per-
curso dele é conhecido por todos.  
Foi internacional nas camadas 
jovens, com uma militância de jo-
gos muito grande na I Liga e tam-
bém na II Liga e sobretudo com 
uma característica que nós temos 
como apanágio do nosso clube, 
que é a raça. Não temos dúvida 
nenhuma que se encaixará como 
uma luva no nosso plantel”.

Rui Caetano fez a sua forma-
ção no União de Paredes e no FC 
Porto, tendo depois jogado qua-
tro épocas no FC Paços de Fer-
reira. Em 2013 assinou pelo Gil 
Vicente, onde esteve dois anos, 
seguindo-se passagens pelo FC 
Penafiel e o GD Aves.

Caetano estava sem clube 
desde que deixou o Penafiel, na 
última temporada. Desde aí, o 
jogador tem vivido um momento 
difícil envolvendo o FC Paços de 
Ferreira com quem terá assinado 

um contrato no verão passado.
O vínculo nunca foi assumi-

do pelo clube da Capital do Mó-
vel. O Sindicato dos Jogadores 
Profissionais de Futebol defende 
os argumentos do jogador neste 
processo, que apenas deverá ser 
resolvido em tribunal.
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Festas Felizes

● Escola Básica n.º 1 de Sobreira
.....................................................................................................

N
o dia 22 de novembro, comemo-
rou-se o Dia da Árvore Autóctone. 

Logo de manhã fizemos a se-
menteira das bolotas. Nesse mes-

mo dia foi o hasteamento da bandeira verde 
do ECO-ESCOLAS.      

As entidades presentes fizeram breves 
discursos, incluindo o Sr. Diretor que nos 
fez uma proposta: plantar uma árvore nas 
férias.          

N
o dia em que se comemorou o Dia 
da Árvore Autóctone, pelas 11 ho-
ras, na Escola Básica n.º 1 de Sobrei-
ra foi hasteada a bandeira verde, no 

âmbito do projeto Eco Escolas. Para come-

● Gabriel Moreira, 4.º A

DIA DA ÁRVORE AUTÓCTONE 

● Educadoras da Escola Básica n.º 1 de Sobreira

CERIMÓNIA DE HASTEAMENTO 
DA BANDEIRA VERDE

Registo coletivo dos 4 grupos da educação pré-escolar da Escola Básica n.º 1 de Sobreira

Os meninos do pré-escolar entoaram 
uma canção coreografada “O MAR È ISTO” 
Foi lindo!

Um menino do pré-escolar e uma meni-
na do 1º ano hastearam a bandeira Verde do 
ECO-ESCOLAS.

Os alunos do 1.º ciclo enumeraram as 
regras do nosso ECO-CÓDIGO.

No final, plantámos um medronheiro.
FOI UM DIA FANTÁSTICO!

Compromisso de Honra: prometemos continuar a nossa luta
em defesa do meio ambiente e plantar uma árvore.

morar esse momento as crianças da educa-
ção pré-escolar cantaram e coreografaram a 
poema de Luísa Ducla Soares “Este É o Mar” 
e os meninos do 1.º ciclo declamaram frases 
alusivas à preservação do meio ambiente.

..........................................................

● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
.....................................................................................................

N
o dia 28 de novembro, os professo-
res e alunos de Inglês da Escola Bá-
sica de Baltar celebraram o Thanks-
giving Day. 

No dia 27 de novembro foi montada a 
Exposição sobre o Dia de Ação de Graças – 
Thanksgiving Day: uma exposição/ mural no 
átrio de entrada principal da Escola Básica de 
Baltar, levada a cabo pelos alunos do 2.ºciclo 
-5.º e 6.º, com as suas razões para estar gratos 
(I ‘m grateful for…/ I ‘m thankful for..). 

Os alunos participaram com os seus 
trabalhos e mensagens de “thanksgiving”. 
Realizaram trabalhos de pesquisa sobre a 
festividade; colaboraram na decoração dos 
expositores colocados no átrio principal 
(trazendo folhas, ouriços, frutos de outono, 
frutos secos…entre outros) e participaram 
com entusiasmo na realização dos cartazes 
da sua turma, onde   os alunos escreveram 
as suas “graças” em inglês (“I’ m thankful/ 
grateful for..).      

As turmas decoraram os seus cartazes, 

Thanksgiving Day

tornando-os vivos, 
coloridos e cheios 
de significado, vi-
venciando assim as 
tradições e festivi-
dades nos países 
de língua inglesa, 
reconhecendo a im-
portância do Inglês 
no contexto social 
e promovendo a 
aquisição de com-
petências linguísti-
cas de forma lúdica.
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Boas festas

C
omo dissemos anterior-
mente, houve outros pare-
denses detidos na sequên-
cia deste movimento cons-
pirativo. Sob o encalce da 

autoridade republicana local estava 
também o padre João Mateus, natural 
de Beire (n. 1867) e pároco de Vilela 
(1891 a 1955). Tomado como «amo-
tinador do povo» e acusado de par-
ticipar no «levantamento popular», 
só não fora levado na «rusga» do ad-
ministrador António Augusto de 1 de 
Outubro por se encontrar na «vizinha 
freguesia de Lordelo a ajudar e oficiar 
numa festividade» (In Memoriam do P.e 
João Mateus, 1956:19).

De acordo com o jornal Novidades 
(10/1911), do auto de investigação 
constava «que o padre João Mateus, 
pároco de Vilela, por instância do Eulá-
lio [Coelho Duarte] e do [Américo Mo-
reira Sousa] Presa, mandou entregar a 
carta em que se ordenava o toque dos 
sinos e o aliciamento dos povos, nas 
freguesias de Rebordosa e de Lorde-
lo, para execução do plano de revolta. 
Que autorizou o toque dos sinos na 
sua freguesia e aconselhou os seus 
paroquianos a que seguissem para Pa-
redes, mas que não os acompanhou.»  

Intimado a comparecer perante a 
autoridade, João Mateus apresentara-
-se na Administração no dia seguinte 
(2 de Outubro), acompanhado de Mar-
celino Pinto de Magalhães, seu criado. 
A ambos fora dada ordem de prisão. 

Constando-se que o abade de Vi-
lela se achava preso, um seu particular 
amigo, José Ferreira Barbosa (o «Bar-
bosa Velho»), irmão do histórico re-
publicano Joaquim Ferreira Barbosa, 
conseguiu por intermédio deste que 
o sacerdote e seu criado ficassem de-
tidos «sob custódia» em sua casa. José 
Barbosa ofereceu ao sacerdote «para 
o que fosse preciso (…) uma bolsa de 
malha repleta de moedas de prata», 
que o padre João restituiria «intac-
ta» após o seu regresso. Conseguiu 
ainda poupá-lo ao aparato e vexame 
da marcha dos detidos até à estação 
ferroviária, ocorrida a 4 de Outubro, 
feita sob acompanhamento de forças 

«Estive no Forte de Caxias desde o dia 12 a 30 de Outubro. Pretexto para a prisão: uma carta escrita ao P.e Silva 
Gonçalves, abade de Vandoma, na manhã de 30 de Setembro. Causa da prisão: uma correspondência de Gandra 
para o jornal de Paredes (Defesa) em que se dizia que haviam de ser descobertos os larápios que tinham rouba-
do a igreja em 5 de Maio de 1911»

militares, conduzindo o sacerdote até 
ao local por vias secundárias. Ainda 
tentou que o clérigo seguisse para o 
Porto num vagão à parte, mas só ob-
teve como resposta peremptória um 
«no meio da força porque não é mais 
que os outros» (op. cit., 1956:20).

Deste concelho, segundo a im-
prensa e segundo a obra que temos 
vindo a citar, foram ainda alvo de cap-
tura os seguintes cidadãos: Olímpio 
Coelho da Silva e António Moutinho 
Júnior (amanuenses da Câmara Muni-
cipal), Eulálio Coelho Duarte (lavrador), 
Albino Ferreira da Cunha (marceneiro, 
acusado de ter tocado o sino a rebate 
em Rebordosa), António Augusto Leal 
Pecegueiro (industrial), Américo Mo-
reira Sousa Presa (negociante), Adria-
no Ferreira da Silva (jornaleiro), José 
Ferreira Ribeiro (lavrador e sacristão de 
Lordelo), Belmiro Francisco dos Santos 
(lavrador), António Coelho Barbosa 
(ferreiro, acusado de ter tocado o sino 
a rebate em Castelões de Cepeda), 
José Ribeiro de Sousa (sapateiro), Joa-
quim de Sousa Martins (lavrador), José 

de Araújo,  Júlio Pereira Garcês, Arlindo 
da Costa Pinto (negociante, adminis-
trador e proprietário do jornal católi-
co paredense A Defesa), José Ferreira 
Pacheco, Augusto Ferreira da Cunha, 
Manuel Ferreira, Alfredo Pereira (agen-
te policial) o já referenciado Marcelino 
Pinto de Magalhães e Joaquim Mar-
tins da Costa Rangel (de Rebordosa).

O auto de notícia referia-se parti-
cularmente a Arlindo da Costa Pinto 
dizendo: [trata-se de] «um constan-
te agitador contra as instituições da 
república portuguesa, vendendo no 
seu estabelecimento distintivos de 
carácter monárquico, como botões, 
colarinhos, gravatas, alfinetes, bro-
ches e medalhas, fazendo larga distri-
buição do jornal reaccionário “O Grito 
do Povo” e efectuando reuniões secre-
tas de carácter político, sendo o seu 
estabelecimento diariamente muito 
frequentado por todos os indivíduos 
reconhecidamente hostis à república 
[…] tendo sido ele um dos que […] to-
caram o sino a rebate na igreja desta 
vila […] (Santos, 2009: 130 n.d.r).  

escrita ao P.e Silva Gonçalves, abade 
de Vandoma, na manhã de 30 de Se-
tembro. Causa da prisão: uma corres-
pondência de Gandra para o jornal de 
Paredes (Defesa) em que se dizia que 
haviam de ser descobertos os larápios 
que tinham roubado a igreja em 5 de 
Maio de 1911.»

Outros dois sacerdotes pareden-
ses envolvidos na conjura de 30 de 
Setembro foram os padres Adriano e 
Salvador Coelho da Silva. Eram irmãos, 
nascidos no lugar de Castromil, fregue-
sia de Sobreira, mais tarde residentes 
em Recarei, o primeiro coadjutor da 
paróquia de S. Nicolau e director do 
Asilo do Terço (Porto), e o segundo mis-
sionário em Angola, coadjutor de Re-
carei e mais tarde capelão da igreja do 
Carmo (Porto). Acusados de tomarem 
parte nos acontecimentos da cidade 
do Porto, foram também eles levados 
para o Aljube. Damião da Cunha, refe-
rindo-se ao P.e Adriano na obra Álbum 
dos Vencidos (1913:383), refere: 

«Em Lisboa, e na subida daque-
le íngreme morro de Algés, onde a 
malta jacobina-selvagem redobrou 
de insultos e ameaças com o auxílio 
da força e do próprio comandante; o 
Padre Adriano Coelho da Silva foi de 
uma resignação estóica, sofrendo, 
cristãmente, as crueldades marroqui-
nas, que lhe infligiram, chegando até 
os sustentáculos do regímen ao pon-
to de lhe partir, com violentos murros 
na cara, os óculos de ouro que trazia.»

A 29 de Novembro, ainda detido, 
o sacerdote cometeria um «terrível 
engano» que lhe seria fatal. Acordan-
do a meio da tarde, sequioso e ainda 
ensonado, confundira um garrafão 
de formol – utilizado para desinfectar 
uma cela – com um garrafão de água, 
ingerindo o desinfectante em quanti-
dade suficiente para lhe causar gran-
de sofrimento e, poucos dias depois, a 
1 de Dezembro, a própria morte.

(Continua)

Houve, nesta altura, muitos pre-
sos e as condições das cadeias de 
Paredes não eram de todo as melho-
res. No dia 27 de Outubro, António 
Augusto queixava-se disso mesmo ao 
procurador da República do Tribunal 
da Relação. Além da falta de higiene 
e segurança, o administrador lamen-
tava também a conduta do carcerei-
ro, que se tratava de um indivíduo 
«embriagado todos os dias», e cuja 
negligência ia ao ponto de permitir 
que «bastantes presos [saíssem] da 
cadeia de noite percorrendo algumas 
freguesias do concelho, a visitar pes-
soas das suas famílias e de manhã ao 
romper do dia novamente recolhiam 
à cadeia» (RCEAC, reg. n.º 623).

São conhecidos três relatos da 
viagem dos degredados até ao presí-
dio da capital. Comecemos pelo que 
consta do livro de homenagem ao P.e 

João Mateus: 
«Passados cerca de oito dias, al-

guns dos quais numa enxovia, onde 
se comprimiam 47 homens uns con-
tra os outros, numa madrugada, é 
embarcado com uma leva de presos 
monárquicos, no navio de guerra S. 
Rafael, que os conduz até Lisboa, para 
o forte de Caxias. É doloroso o desem-
barque em Paço de Arcos e vexatória 
a marcha a pé para o forte. Uma turba 
exaltada, cobre-o de injúrias, escarros 
e de sujidades, apesar de serem con-
duzidos entre alas de soldados arma-
dos» (op. cit., p. 20).

Num documento manuscrito, 
aparentemente inédito, a que tivemos 
acesso e que se encontra na posse de 
familiares, o antigo pároco de Gandra, 
José Joaquim da Silva Machado, des-
creve as incidências por que passou 
nesses dias turbulentos:

«Fui preso no dia 30 de Setembro 
de 1911. Estive até à tarde do dia 1 na 
cadeia de Paredes, indo depois para 
o Porto onde estive até à madrugada 
de dia 11, embarcando no S. Gabriel, 
partindo de Leixões às 11 horas do dia 
11 e chegando a Lisboa às 10 horas da 
manhã do dia 12. Estive no Forte de 
Caxias desde o dia 12 a 30 de Outu-
bro. Pretexto para a prisão: uma carta 
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FICHA TÉCNICA

1792
William Pitt, 1.º Conde de Chatham, primei-
ro ministro e ministro da guerra (1756), no 
início da Guerra dos Sete Anos, elabora uma 
proposta aos Aliados que conduziu o país à 
vitória;
____________________________________

1793
Os vendeanos (da Vendeia), insurretos rea-
listas durante a Revolução Francesa são der-
rotados em Le Mans;
____________________________________

1804
Instigada pela França, a Espanha declara 
guerra à Inglaterra;
____________________________________

1901
A empresa Marconi promove a primeira co-
municação por telegrafia sem fios, entre o 
Reino Unido e S. João da Terra Nova;
____________________________________

1932
Portugal aprova a construção de um contra-
torpedeiro e de um submarino no âmbito 
do plano de reorganização naval;
____________________________________

1959
Para defender os princípios de descoloni-
zação, a assembleia geral da ONU funda o 
Comité dos Seis;

1962
Aprovação pela ONU de um programa espe-
cial de assistência técnica, englobando a for-
mação e treino de dirigentes dos movimentos 
de libertação dos territórios sob administra-
ção portuguesa;
____________________________________

1963
A colónia do Quénia torna-se independente;
____________________________________

1969
Acusado pelo Concelho da Europa de vio-
lação dos direitos do Homem, o governo da 
Grécia abandona a organização;
____________________________________

1971
Numa cimeira ocorrida nos Açores, Marcelo 
Caetano, primeiro ministro português, recebe 
os chefes de Estado norteamericano e fran-
cês, Richard Nixon e George Pompidou;
____________________________________

1976
Decorrem em Portugal as primeiras eleições 
para as autarquias locais, conquistas resultan-
tes da revolução de 25 de Abril de 1974;
____________________________________

1978
Ocorre em Portugal a primeira greve de jorna-
listas e a paralisação, também, dos jornalistas 
da rádio;

1986
Constituição da Agência LUSA resultante da 
fusão da NP com a ANOP;
____________________________________

1990
Início em Xapuri, Brasil, do julgamento dos as-
sassinos do sindicalista Chico Mendes, com a 
condenação a 19 anos de cadeia;
____________________________________

1994
Fernando Collor de Melo, ex-presidente do 
Brasil, é absolvido, pelo Supremo Tribunal do 
Brasil, da acusação de corrupção passiva;
____________________________________

1996
Em Cabo Verde, o Parlamento do país ratifica 
a adesão à CPLP;
____________________________________

2000
Criação da Portugal Telecom SGPS, reduzin-
do-se a participação do Estado a 500 ações 
preferenciais em goldon share;
____________________________________

2001
Respeitada pela União Europeia a possibili-
dade de conceder a extradição de suspeitos 
para países com a pena de morte, caso dos 
EUA;

2002
Reativação anunciada pela Coreia do Norte 
do seu programa nuclear, congelado desde 
1994;
____________________________________

2003
Anunciada a criação de nova entidade regu-
ladora para a comunicação social;
____________________________________

2005
O prémio Direitos Humanos da Assembleia 
da República é entregue ao Banco Alimen-
tar Contra a Fome;
____________________________________

2006
Mengistu Haile Mariam, antigo ditador da 
Etiópia, exilado no Zimbabué, desde 1991, é 
considerado autor de genocídio;
____________________________________

2007
Aprovada pelo Conselho de Ministros a re-
dução de 19 para 5 as regiões de turismo, 
coincidentes com as regiões administrati-
vas;
____________________________________

2008
O Prémio Pessoa é atribuído ao arquiteto 
Carrilho da Graça, por ter criado “uma obra 
coerente, que se adequa ao ambiente onde 
é instalada”.

Dia 13
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
10h00, 16h e 21h – Espetáculo de natal “The Grinch em 
patins”, pela Associação Desportiva de Patinagem Artística 
de Paredes

Dia 18
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 14h30 às 17h00 – Serviço educativo “Natal mágico”: 
workshop’ de fotografia Pinhole

Dia 20
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 14h30 às 17h00 – Serviço educativo “Natal mágico”: 
escrever um conto de natal

Dia 22
Casa da Cultura de Paredes
14h30 – Espetáculo de dança: “Espalhar magia”

Dia 22
Ruas da cidade de Paredes
10h00 – Marcha solidária, com a presença das Bandas Filar-
mónicas do concelho

Dia 23
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Das 14h30 às 17h00 – “O Pai Natal nas tuas mãos”

Dia 14
Auditório Municipal
21h00 – Concerto natalício da Orquestra Ligeira

Dia 21
Auditório Municipal
21h00 – Concerto de Natal da Orquestra de Sopros

Dia 22
Largo do Conde
15h00 – Entrega de prendas

Dia 14
Praça da República
15h00 – Natal na praça, abertura oficial: chegada do Pai Natal

Dia 22
Praça da República
15h00 – Parada de Natal

De 13 a 15
Parque urbano Dr. Mário Fonseca
Mercado de chocolate

De 13 a 23
Parque urbano Dr. Mário Fonseca
Feirinha de Natal

Dia 21
Casa das Videiras, Parque Urbano 
09h30 – BioLousada: solos vivos

Dia 22
Parque Urbano 
15h30 – Chegada do Pai Natal

De 13 a 15
Paços de Ferreira
Às 16h00 e 21h00 – Festival de natal da Juventude Pacen-
se “Rio em patins” 

Dia 18
Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
15h00 – Natal na biblioteca “Grafonola do Indy”

Dia 19
Casa da Cultura de Freamunde
14h30 - Natal na biblioteca “Grafonola do Indy”

Dia 22
Igreja Divino Salvador, Freamunde
18h30 – Concerto de Natal, VAE

Dia 14
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 - Sábados em família: leitura do conto “O Natal caiu 
das nuvens”

Dia 14
Paço de Sousa – sede Egas Moniz
Das 14h00 às 16h00 – Exposição temática: da Antiguida-
de ao Presente

Dia 15
Igreja da Misericórdia
15h30 – Atuação do “Cantarias”

Dia 18
Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Arthur Christmas”

De 20 a 22
Pavilhão Fernanda Ribeiro, Penafiel
Espetáculo “O Rei Leão” em patinagem artística
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GOMES DE SOUSA

UM INQUISIDOR EM DUAS IGREJAS DE PAREDES

O Doutor Manuel Luís de Sam-
paio da Costa Abade que foi 
desta igreja de Santa Maria de 
Duas Igrejas Comarca de Pe-
nafiel deste Bispado do Porto, 

faleceu da vida presente aos vinte e cinco 
dias do mês de Janeiro de mil setecentos 
cinquenta a sete anos não recebeu sacra-
mento algum por não haver tempo, foi se-
pultado dentro desta igreja na Capela Mor 
e estando censurado visando seu corpo foi 
absolvido por ordem do Muito Reverendís-
simo Senhor Provisor, que eu absolvi e ti-
nha testamento feito que deixou a seu irmão 
Bento da Costa Desembargador dos Agra-
vos da cidade de Lisboa herdeiro com obri-
gação de três ofícios de trinta padres e lhe 
mandar dizer quatrocentas missas e para 
lembrança fiz este assento que assinei era 
ut supra. O padre Manuel André coadjutor.

Assim termina a história deste abade 
de Duas Igrejas, no concelho de Paredes, 
onde estava desde Setembro de 1745.

Este Manuel Luís, filho de Francisco da 
Costa Oliveira e de sua mulher Joana Bap-
tista de Sampaio, moradores na Ponte de 
São Domingos, na freguesia da Sé da cida-
de do Porto, nasceu a 11 de Abril de 1699.

[A Ponte de São Domingos, no Porto, 
era sobre o Rio da Vila o qual agora corre 
debaixo da Rua de Mouzinho da Silveira.]

Matriculou-se a primeira vez na Uni-
versidade de Coimbra a 25 de Janeiro de 
1718, mas só saiu bacharel formado em 
Cânones a 2 de Outubro de 1733.

Ocupou cargos importantes na diocese 
do Porto como se depreende do seu pro-
cesso e do requerimento para admissão no 
Santo Ofício:

Eminentíssimo e Reverendíssimo 
Senhor

Diz o Padre Manuel Luís de Sampaio 
da Costa, Bacharel formado na Faculdade 
dos Sagrados Cânones em que tem infor-
mações de bom estudante, filho legítimo de 
Francisco da Costa de Oliveira, e de sua 
mulher Joana Baptista de Sampaio, natural 
da cidade do Porto, baptizado na freguesia 
da Sé, morador na Praça Nova, freguesia 
de Santo Ildefonso, que ele Suplicante de-
seja servir ao Santo Ofício, na ocupação de 
Comissário, para cujo emprego, concorrem 
na sua pessoa todos os requisitos neces-
sários porque além de ter quinhentos para 
seiscentos mil réis de renda de seus bens 
patrimoniais com que luzidamente pode 
servir a dita ocupação, está nomeado, pelo 
Vigário Capitular da Cidade do Porto para 
Desembargador da Relação Eclesiástica 
do Bispado da mesma. 

Pede a Vossa Eminência faça a graça 
de admitir ao Suplicante à dita ocupação

E.R.M.
Recebeu o seguinte despacho:
Os Inquisidores de Coimbra informem 

com seu parecer. Lisboa Ocidental, 11 de 
Fevereiro de 1738.

Os inquisidores de Coimbra incumbi-
ram esta diligência ao Notário João Tinoco 
Vieira que informou assim:

Muito Ilustres Senhores
O Padre Manuel Luís de Sampaio é 

Presbítero do hábito de São Pedro orde-
nado para este Bispado Bacharel formado 
nos Sagrados Cânones natural do Pé das 
Aldas Freguesia da Sé desta cidade do 
Porto onde foi baptizado no mês de Abril de 
mil seiscentos noventa e nove, e irmão in-
teiro de legítimo matrimónio do Dr. Bento da 
Costa de Oliveira e Sampaio Juiz de Fora 
que foi da cidade de Coimbra e Familiar do 
Santo Ofício e ambos filhos legítimos de 

Francisco da Costa de Oliveira o qual foi 
mercador e de Joana Baptista de Sampaio 
já defunta e moradores que foram na dita 
rua do Pé das Aldas e o habilitando mora-
dor na Praça Nova Freguesia de Santo Il-
defonso com seu irmão em casas próprias. 

É pessoa cristã velha, e por seu irmão 
e pais e por tal habilitado pelo Juízo Ecle-
siástico, e não consta jamais fossem seus 
ascendentes, nem o dito habilitando presos 
ou penitenciados pelo Santo Ofício. Acha-se 
o habilitando de boa vida e costumes, tem 
letras, e capacidade para expedição de Ne-
gócios de Segredo, e destinado pelo Muito 
Ilustre Senhor Governador deste Bispado 
para ser Ministro da mesa no primeiro lugar 
que vagar, primeiro emprego que se espe-
ra ter. Não foi casado nem consta tenha 
filhos ilegitimos, é, e seu irmão abastados 
de bens porquanto o dito habilitando além 
de sua legítima Herdou uma Tia chamada 
Benta de Abreu, e se assenta com móveis 
e de raiz. Herdara de quinze mil cruzados 
para cima de que está de posse comendo 
seus Rendimentos que se não averiguam 
com toda a certeza mas sempre passam de 
cento e cinquenta mil réis cada ano. E se 
trata e o dito seu irmão limpamente, porque 
são ricos. É o que sei e achei não só por 
nascer meu convizinho mas das testemu-
nhas abaixo nomeadas. Vossas Senhorias 
mandarão  o que forem servidos. Porto, 8 
de Março de 1738. Declaro que passam de 
duzentos mil réis. Era ut supra.

Menor súbdito de Vossas Senhorias 
João Tinoco Vieira..

As referidas testemunhas inquiridas 
eram sobretudo mercadores e homens 
de negócios da freguesia da Sé, mais 
um Promotor do Bispado, um Desembar-
gador da Mesa do Bispado e um Familiar 

do Santo Ofício. 
O padre João Tinoco Vieira era natural 

e morador da cidade do Porto. Teve provi-
são de Notário a 12 de março de 1726. Era 
irmão do Qualificador do Santo Ofício Frei 
Francisco de Santa Rosa Tinoco da Ordem 
dos Pregadores.

O dr. Bento, irmão do Padre Manuel 
Luís, teve Provisão de Familiar do Santo 
Ofício passada pelo Inquisidor Geral, Car-
deal da Cunha, a 1 de Fevereiro de 1727.

Parece que o processo de admissão 
à Inquisição do padre Manuel Luís sofreu 
algum percalço como se depreende do se-
guinte requerimento:

Eminentíssimo e Reverendíssimo 
Senhor

Representa a Vossa Eminência Manuel 
Luís de Sampaio da Costa desembargador 
da Mesa Episcopal do Bispado do Porto 
donde é natural, que no mês de Março do 
ano de 1738 foi Vossa Eminência servido 
despachar-lhe uma petição para o admitir 
à ocupação de Comissário do Santo Ofício 
por intercessão do Excelentíssimo Duque do 
Cadaval, e como se acha com os requisitos 
necessários, e é também irmão do Dr. Bento 
da Costa de Oliveira e Sampaio Desembar-
gador da Relação da Baía Familiar deste 
Santo Tribunal, e se persuade estarão já 
feitas as informações particulares

Pede a Vossa Eminência que aten-
dendo a sua representação faça mercê 
continuar as mais diligências, porque se as 
particulares se fizeram padece grande nota 
na dilação das mais pelo menos no concei-
to das pessoas que foram chamadas para 
aquelas. 

E.R.M.
Só depois de fazer mais duas repre-

sentações análogas é que foram feitas as 

restantes diligências.
Tinha havido uma informação desfavo-

rável, por não ter qualquer beneficio colado, 
por constar que já exercitava aquele empre-
go e sobretudo por haver na cidade mais 
quatro Comissários…

A 30 de Julho de 1740 foi entregue ao 
dr. António Monteiro de Queirós, Comissá-
rio do Santo Ofício e abade da freguesia 
da Sé, ‘uma comissão dos Ilustríssimos e 
Reverendíssimos Senhores Inquisidores 
Apostólicos da Inquisição de Coimbra a 
favor do habilitando padre Manuel Luís de 
Sampaio morador na freguesia de Santo 
Ildefonso extramuros da cidade do Porto’. 

Este Comissário e abade da Sé inquiriu 
novas testemunhas e a 6 de Agosto de 1840 
deu parecer favorável. Foi escrivão desta di-
ligência o padre António Coelho de Oliveira, 
capelão do Recolhimento do Anjo extramu-
ros da cidade, e chamou as testemunhas o 
Familiar do Santo Ofício João da Fonseca.

Feita provisão de Comissário em 15 de 
Setembro de 1740.

O padre Manuel Luís era Desembarga-
dor Eclesiástico quando fez a visita pastoral 
a Santa Maria de Gulpilhares, a 24 de Ju-
nho de 1738 e a 4 de Dezembro de 1741. 
Era Juiz Sinodal e abade de Duas Igrejas 
quando fez a visita pastoral a São Miguel 
de Leça da Palmeira a 27 de Maio de 1754.
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Rebordosa

Rosa Moreira
Faleceu

Rosa Moreira faleceu no passado dia 28 de 
novembro, com 83 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa e residente na Rua das Fon-
taínhas, n.º 50, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
José Augusto Moreira da Rocha e deixa na maior dor seus filhos, filhas, 
genros, noras, netos e demais família.

Gondalães

Manuel Ribeiro
Faleceu

Manuel Ribeiro faleceu no passado dia 7 de de-
zembro, com 87 anos de idade. Era natural de Ca-
sais, Lousada e residente em Gondalães, Paredes. 
Era viúvo de Justina da Silva Gomes.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 14 dezembro, às 11 horas na 
igreja de Bitarães, Paredes, agradecendo, também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Maria Dias  (Maria do Hilário)
Faleceu

Maria Dias faleceu no passado dia 7 de dezem-
bro, com 94 anos de idade. Era natural de Lordelo 
e residente na Travessa do Hilário, n.º 31, Lordelo, 
Paredes. Era solteira.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada domingo, dia 15 dezembro, às 9 horas na Capela 
de Nossa Senhora do Alívio - Vinhal, Lordelo, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

Maria Emília
Rosa Ferreira de Brito

Faleceu
Maria Emília Rosa Ferreira de Brito faleceu no 

passado dia 5 de dezembro, com 74 anos de idade. 
Era natural de Duas Igrejas, Paredes e residente na Travessa da Al-
deia Nova, n.º 3, Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

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

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

Vandoma

Maria Rosa
Luísa de Almeida

Faleceu
Maria Rosa Luísa de Almeida faleceu no pas-

sado dia 6 de dezembro, com 90 anos de idade. Era 
natural de Vandoma, Paredes e residente na Rua Laurinda dos Santos, 
n.º 23, Vandoma, Paredes. 

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

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

Baltar

Ricardo Augusto
Teixeira Alves

Faleceu
Ricardo Augusto Teixeira Alves faleceu no pas-

sado dia 10 de dezembro, com 51 anos de idade. 
Era residente na Rua do Alto de Trigais, n.º 455, Baltar, Paredes. Era 
solteiro.

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. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada domingo, dia 15 de dezembro, às 9:30 horas 
na igreja de Baltar, agradecendo também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Adão Manuel
Nunes de Almeida

Faleceu
Adão Manuel Nunes de Almeida faleceu no pas-

sado dia 27 de novembro, com 55 anos de idade. Era 
natural de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua Central 
de Mouriz, n.º 617, Mouriz, Paredes. Era casado com Maria de Fátima 
Ferreira de Sousa. 

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

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

Lordelo

Maria Amélia
de Sousa Neves

Faleceu
Maria Amélia de Sousa Neves faleceu no pas-

sado dia 6 de dezembro, com 94 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua da Igreja, n.º 150, Lor-
delo, Paredes. 

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que 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. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 12 dezembro, às 19:30 horas na 
igreja paroquial de Lordelo, agradecendo também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Albertina Rosa Ribeiro
Faleceu

Albertina Rosa Ribeiro faleceu no passado dia 3 
de dezembro, com 92 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua Central da Bou-
ça, n.º 215, Mouriz, Paredes. Era viúva de Alberto da 
Rocha Ferreira.

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

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

Paredes

Maria da Conceição
Sequeira da Costa Mota

Faleceu
Maria da Conceição Sequeira da Costa Mota fa-

leceu no passado dia 10 de dezembro, com 65 anos 
de idade. Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente 
na Rua Marginal do Rio Sousa, n.º 161, Paredes. Era casada com 
Ernesto Moreira Ferreira.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, dia 16 dezembro, às 19 
horas na igreja de Paredes, agradecendo também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

Sobrosa

Adília Delfina Meireles 
Ruão Correia Pinto

Faleceu
Adília Delfina Meireles Ruão Correia Pinto fale-

ceu no passado dia 5 de dezembro, com 81 anos de 
idade. Era natural de Sobrosa, Paredes e residente na Rua Bernardo 
Sequeira, n.º 215, 1.º centro, Braga. 

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amiza-
de que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada quinta-feira, dia 12 dezembro, às 20:30 
horas na igreja paroquial de Besteiros, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vilela 

Maria Emília
da Silva Magalhães

Faleceu
Maria Emília da Silva Magalhães faleceu no 

passado dia 8 de dezembro, com 85 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Vilela, Paredes, e residente na Rua do 
Rochão, n.º 110, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era viúva 
de Arménio Moreira da Cunha.

Vilela 

José António
Gomes Ferreira

Faleceu
José António Gomes Ferreira faleceu no passa-

do dia 5 de dezembro, com 75 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Duas Igrejas, Paredes, e residente na Rua de 
Valcisão, n.º 74, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era casado 
com Maria Nazaré Ferreira da Cruz.

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

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

Lordelo

Pedro Filipe
Moreira Carvalho

Faleceu
Pedro Filipe Moreira Carvalho faleceu no passa-

do dia 20 de novembro, com 28 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e filho de Arlindo da Silva Carvalho e Maria 
Alberta Moreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 30.º dia será celebrada na próxima 
sexta-feira, dia 20 dezembro, pelas 19h30 na igreja paroquial de Lor-
delo. Antecipadamente agradecem a todos os que participarem nesta 
eucaristia.
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O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA PATRÍCIA BRITO & SILVA, LDA. 
Rua Bombeiros Voluntários, n.º 102 – LORDELO | Tlf. 224 007 396 | Tlm.937 818 122

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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Vandoma

Deolinda Dias de Almeida
Faleceu

Deolinda Dias de Almeida faleceu no passado 
dia 6 de dezembro, com 85 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Rebordosa e residente na Rua da 
Igreja, n.º 159, Sobrosa, Paredes. Era viúva de Adão 
Moreira e deixa na maior dor seu fi lho, nora, netos e demais família.

Rebordosa

Rosa Dias Moreira
Faleceu

Rosa Dias Moreira faleceu no passado dia 4 de 
dezembro, com 91 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa e residente na Avenida Eng.º 
Adelino Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, Pare-
des. Era solteira e deixa na maior dor seu irmão, sobrinhos e demais 
família.

Rebordosa

Manuel Dias Moreira
Faleceu

Manuel Dias Moreira faleceu no passado dia 
2 de dezembro, com 71 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa e residente na Avenida 
Monte de Azevido, n.º 107, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Margarida Moreira Alves que deixa na maior dor juntamen-
te com seus fi lhos, genros, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Júlia Nunes de Bessa
Faleceu

Júlia Nunes de Bessa faleceu no passado dia 3 
de dezembro, com 94 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Besteiros e residente na Rua de Guim-
bra, n.º 16, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Brás 
Ferreira dos Santos e deixa na maior dor seus fi lhos, fi lhas, genros, 
noras, netos e demais família.

Rebordosa

Joaquim Ribeiro de Oliveira
Faleceu

Joaquim Ribeiro de Oliveira faleceu no passado 
dia 7 de dezembro, com 67 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Sobrado, Valongo e residente 
na Rua da Trapa, n.º 88, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Irene da Silva Coelho de Oliveira que deixa na maior dor 
juntamente com seus fi lhos, genros, noras, netos e demais família.

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. 

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 35/85 

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 48/84

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 2019/12/03, 
dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta pública, re-
lativo ao pedido de alteração solicitado por Maria Augusta Moreira Neto 
(reqtº 5345/19), contribuinte nº 153766727,  com residência em Avª do Vi-
salto, nº 333, freguesia de Sobrosa , concelho de Paredes, aos lotes nº 2 e 
3, descritos na Conservatória do Registo Predial com os nºs 16/19851125 e 
17/19851125, respetivamente, consistindo na alteração da área de constru-
ção e implantação, unifi cação dos lotes nº 2 e nº 3 passando apenas a lote 
nº 2, assim como na regularização da sua área de terreno, sito no lugar de 
Tourilhe (atualmente designado por Avª do Visalto), 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 téc-
nica, documentos anexos e respetivo processo encontram-se disponíveis 
para consulta na Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, das 09:00 às 
12.30 e das 14:00 às 16:30 horas, 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 de-
zembro, na redação atualizada.

Paredes, QUATRO de DEZEMBRO de DOIS MIL e DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, 
datado de 2017/10/26.
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EDITAL
José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câmara 

Municipal do Concelho de Paredes, faz público que:  
Pretende o Município de Paredes alienar em hasta públi-

ca, com o valor base de licitação de 12.5 00 euros, o veículo 
Ligeiro de Passageiros, de marca BMW, modelo 730D, com a 
matrícula 85-IA-13, do ano 2009, nos seguintes termos:

MODALIDADE DE PAGAMENTO: O montante será pago 
da seguinte forma: 10% (dez por cento) do montante total da 
adjudicação, a título de princípio de pagamento, no ato da 
praça, aquando da assinatura do auto de arrematação ou no 
prazo de dois dias úteis após a notifi cação da adjudicação pro-
visória, caso se verifi que a não comparência do adjudicatário. 
O remanescente do preço total oferecido (90%, noventa por 
cento) será pago, no dia da assinatura do contrato. 

PROPOSTA DE PREÇO: A proposta deverá ser elabora-
da em conformidade com a minuta, disponível para consulta 
no presente processo, com indicação do preço oferecido e 
identifi cação do veículo a que se propõe, de valor superior ao 
preço base de licitação, a qual deverá ser apresentada dentro 
de envelope autónomo, devidamente fechado, contendo no 
seu exterior a descrição “Proposta de Preço”, não podendo 
haver referência ao preço proposto em qualquer outro docu-
mento ou elemento apresentado. 

DOCUMENTOS: Todos os interessados deverão, ainda, 
apresentar em envelope autónomo fechado, contendo no seu 
exterior a descrição “Documentos”, os seguintes elementos, 
sob pena de exclusão: Declaração de modelo igual à constante 
do Anexo I do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;  Fo-
tocópia do cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passa-
porte, acompanhado, nestes casos, de fotocópia do cartão de 
contribuinte, no caso de candidatos pessoas singulares; Versão 
impressa da certidão permanente de registo comercial, com in-
dicação do respetivo código de acesso, ou fotocópia simples 
da certidão de registo comercial emitida pela Conservatória de 
registo comercial válida e atualizada, tratando-se de pessoas 
coletivas sujeitas a registo comercial; Certidão emitida pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira, ou cópia autenticada, com-
provativa da situação tributária regularizada perante a Fazenda 
Pública; Certidão ou fotocópia autenticada da situação contribu-
tiva regularizada para com a Segurança Social.

O envelope com a descrição “Documentos” e o envelope 
com a descrição “Proposta de Preço” devem ser apresentados 
num novo envelope fechado, identifi cando-se no exterior o 
nome ou denominação do proponente juntamente com a des-
crição “Proposta de aquisição de veículo municipal”, o qual de-
verá ser entregue pessoalmente na Divisão Administrativa da 
Câmara Municipal de Paredes, sita na Praça José Guilherme, 
4580-130 Paredes, até às dezasseis horas e trinta minutos do 
dia 18 de dezembro de 2019. 

O ato público terá lugar no Edifício dos Paços do Conce-
lho, no dia 20 de dezembro de 2019, pelas quinze horas. 

Podem intervir no ato público os interessados na aquisi-
ção, previamente inscritos, ou os seus representantes devida-
mente identifi cados. 

Informa-se ainda que as restantes condições de venda, de-
signadamente local de vistoria da viatura, o funcionamento da 
praça, adjudicação provisória e defi nitiva, contrato, consequên-
cias do incumprimento, se encontram expressas no “Programa 
do Procedimento” e “Caderno de Encargos”, documentos estes 
que integram o inerente processo, podendo ser este consultado 
na Divisão Administrativa, onde se encontra disponível. 

Para constar se lavrou o presente edital. 

Paredes e Paços do Município, 11 de dezembro de 2019. 

O Presidente da Câmara

José Alexandre da Silva Almeida, Dr.º

Saiba como
receber o jornal 

  

em sua casa
visitando-nos:
Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ

4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt
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