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Assembleia Municipal aprovou 
transferência de competências

As obras de requalificação das escolas básicas e secundárias de Lordelo e Rebordosa devem arrancar ainda este 
ano, no período de interrupção letiva. Segundo a câmara de Paredes, os concursos públicos serão lançados 
brevemente.

Requalificação das escolas
de Lordelo e Rebordosa arranca em julho

Dérbi Nun’Álvares-Aliados
termina com vitória lordelense 

Empresários detidos
por fraude fiscal com faturas falsas

PJ desarticulou associação criminosa que operava na 
zona Norte e que terá lesado o Estado em cerca de dois 
milhões de euros.

Entrevista  |  Beatriz Meireles
lança, este sábado, primeiro livro

“Escrever é uma forma de preservar 
memórias da minha vida”

O município aceitou três novas competências no âmbi-
to da descentralização e aprovou a proposta de trans-
ferência de competências para a Área Metropolitana 
do Porto.

O Aliados de Lordelo venceu, por 2-0, o dérbi concelhio 
com a formação de Recarei, após a mudança de treina-
dores nas duas equipas.  
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Celebrada escritura de doação
da Escola EB 2/3 de Baltar

para a Misericórdia construir o Lar

A escritura foi assinada ontem, pelo presidente da Câmara e o provedor da Misericórdia de Paredes. A antiga escola 
de Baltar será convertida num lar para doentes com Alzheimer e outras doenças degenerativas. Em troca, a Mise-
ricórdia entrega ao município, em regime de comodato, a antiga Casa dos Brasileiros, que no futuro será utilizada 
como equipamento cultural.
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S
omos dos que estamos de acordo que os eleitos re-
presentam a vontade dos seus eleitores, sem o que a 
democracia fi cava manca. 

A auscultação popular, no caso da transferência 
de competências foi consumada e, parece-nos, que 

não foi com os melhores resultados. Pelo menos a avaliar pe-
los números fornecidos pela imprensa.

Parece-nos, muito francamente, que se fi cou pelo meio-
-meio, desfecho que enferma muito do efeito “espelho”, tal 
signifi cando e de forma acentuada o refl exo de uma ideolo-
gia, em que as forças locais acabaram por ir a um mercado 
comprar somente uma meia dúzia de fi gos de ceira. Achamos 
que, principalmente, às autarquias locais faltou garra, visão 
de futuro.

Torna-se claro que a expressão que vemos com muita 
frequência endereçada à área histórico-cultural, que a cul-
tura não deve ser mero refl exo de uma ideologia, nem de 
um governo, se deve refl etir como vontade de um todo, em 
casos sensíveis, tal como acontece com o assunto da trans-
ferência de competências, que deveria ir mais para lá da 
expressão: “Fizemos uma auscultação junto dos presidentes 
de junta e nenhum identifi cou no seu território imóveis que 
se encontrem sem utilização”. E, também, aqui, cá estão as 
meias tintas.

Percebemos perfeitamente a posição da autarquia, dadas 
as contingências herdadas e a preocupação de não “pôr em 
causa o rigor fi nanceiro”, o que é legítimo.

Não é nossa intenção, nem cabe a um editorial esmiuçar 
caso a caso, mas há situações que pela sua premência e de-
ver moral deverão ser contempladas o que pelo facto de até 
ao momento não nos termos apercebido da sua nomeação, 
como é o caso das ruinas do antigo Mosteiro de Cete que, 
prometido desde 1980, ali está mudo e quedo, tal qual outras 
instalações em ruínas, a abraçar a igreja paroquial – monu-
mento nacional – único do concelho de Paredes, românico-
-manuelino.

Estamos em crer que, até ao presente, o silêncio do atual 
executivo municipal é de bom agoiro e que deste caso tem 
boa nota, estando a aguardar o momento oportuno de, em 
consciência, ter condições para resolver o problema, do que 
estamos plenamente confi antes, visto que prometido há um 
quarto de século, tendo os proprietários vontade de negociar 
amigavelmente o conjunto edifi cado, deram dito por não 
dito e o escrito por não escrito.

Confi amos que fará a obra e terá uma caminhada serena 
e que irá assentar cada pedra com a esperança, humildade e 
probidade para enfrentar a erosão das contrariedades.

Por ora, permita-se-me citar Miguel Torga: “o seu ouvido 
deve estar mais atento ao silêncio do futuro do que às palmas 
do presente”. 

A propósito
da transferência
de competências

A 
CÂMARA DE PAREDES 
voltou a alertar os proprie-
tários para a obrigatorieda-
de de limpeza de terrenos 
no que se refere à gestão 

das faixas de combustível. Segundo 
a autarquia, a limpeza das faixas de 
proteção às habitações e aglomerados 
urbanos e industriais deve ser realizada 
até 15 de março. Já a limpeza das fai-
xas de gestão de combustível das vias 

Proprietários obrigados a
limpar terrenos até 15 de março

deve ser feita até 31 de maio.
De acordo com a legislação em vi-

gor, a limpeza de terrenos é dirigida a 
proprietários, mas também a arrenda-
tários, usufrutuários ou entidades que, 
a qualquer título, detenham terrenos 
confi nantes a edifícios inseridos em 
espaços rurais. 

Estes são obrigados a proceder à 
gestão de combustível, numa faixa de 
largura não inferior a 50 metros, sem-
pre que esta faixa abranja terrenos 
ocupados com fl oresta, matos ou pas-
tagens naturais.

O município de Paredes também 
vai avançar com os trabalhos de ma-
nutenção das faixas de gestão de com-
bustível da rede secundária, em primei-
ro lugar, nas freguesias prioritárias de 
intervenção que são Aguiar de Sousa, 
Sobreira e Recarei, identifi cadas no âm-
bito do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios.

A não limpeza dos terrenos pode 
dar origem a coimas de 280€ a 1000€, 
no caso das pessoas singulares, e de 
1600€ a 120 mil € no caso de pessoas 
coletivas.

 

HELENA NUNES
— texto —

Câmara celebra escritura de doação
da Escola EB 2/3 de Baltar

para a Misericórdia construir o Lar

O 
PRESIDENTE DO MU-
NICÍPIO DE PAREDES, 
Alexandre Almeida, e o 
Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Pare-

des, Ilídio Meireles, assinaram, ontem, 
6 de fevereiro, a escritura da doação da 
“Escola EB 2/3 de Baltar” que será des-
tinada à construção do lar da terceira 
idade.

 O imóvel composto por edifício 
de quatro pisos e logradouro, locali-
zado na freguesia de Baltar, concelho 
de Paredes, que já tinha sido protoco-
lado em fevereiro de 2017, foi doado 

à Irmandade da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paredes com o propósito 
de aí ser construído um lar de terceira 
idade, para acolhimento de doentes 
de alzheimer e outras doenças dege-
nerativas, não podendo ser destinado 
a outros fi ns.                            

Para o presidente da câmara mu-
nicipal de Paredes, Alexandre Almei-
da, “este contrato de doação assenta 
na necessidade de a autarquia dar 
resposta social à necessidade des-
te tipo de equipamento, um lar de 
terceira idade,  no concelho de Pa-
redes”.

O acordo celebrado prevê também 
que a Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes entregue ao Município de Pa-
redes, em regime de comodato e pelo 
prazo de trinta anos, a “Antiga Casa 
dos Brasileiros” (“Palacete da Casa 
das Pereiras”), que também fez parte 
desta doação, edifício que a autarquia 
irá requalifi car e utilizá-lo como equi-
pamento cultural e social ao serviço da 
população.             

 Da parte da Irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia de Paredes fi ca o 
compromisso de avançar com a cons-
trução do Lar o mais breve possível.
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Assembleia Municipal aprovou
transferência de competências

 ►O municipio aceitou assumir três competências no âmbito da descentralização.
 ►Foi também aprovada a proposta de concessão da transferência de competências para a Área Metropolitana do Porto.

A 
ASSEMBLEIA MUNI-
CIPAL DE PAREDES 
aprovou a transferência 
de três competências da 
administração central 

para as autarquias locais, com os 
votos favoráveis do PS. A proposta 
mereceu os votos contra do PSD e 
CDS e a abstenção da CDU

A votação do órgão deliberati-
vo, ocorrida na passada quarta-feira 
à noite, em reunião extraordinária, 
confirmou a decisão que já tinha 
sido tomada em reunião de câmara, 
a 17 de janeiro, em que a proposta 
foi aprovada com os votos do PS e os 
votos contra dos vereadores do PSD.

A câmara de Paredes quer assu-
mir três novas competências: a gestão 
das praias marítimas, fluviais e lacus-
tres, integradas no domínio público 
híbrido do Estado; autorização de ex-
ploração das modalidades afins de jo-
gos de fortuna ou azar e outras formas 
de jogo e gestão de imóveis públicos 
que se encontrem sem utilização.

Autarquia só aceitou
competências que não
implicam transferência

de verbas do Estado

O presidente da autarquia, Ale-
xandre Almeida, explicou que a autar-
quia só está em condições de aceitar 
aquelas competências que não im-
plicam a transferência de verbas do 
Estado. “A partir de 2020 vamos ter 
de as assumir e por isso resolvemos 
aceitá-las já este ano. São meros 
atos administrativos e não impli-
cam a transferência de verbas do 
Estado”, sublinhou o autarca, assu-
mindo que esta decisão defende os 
interesses do concelho e não põe em 
causa o rigor financeiro.

Na área dos jogos de fortuna ou 
azar, passará a ser a câmara a licen-
ciar um concurso criado por qualquer 
comissão de festas em que seja atri-
buído, por exemplo, um automóvel, 
explicou o autarca, sem causar cons-
trangimentos ao município.

As competências na área das 
praias e na gestão de imóveis públicos 
sem utilização, não se aplicam ao con-
celho porque Paredes não tem praias 
marítimas ou fluviais nem imóveis 
públicos que se encontrem sem uti-
lização. “Fizemos uma auscultação 
junto dos presidentes de junta e 
nenhum identificou no seu territó-
rio imóveis que se encontrem sem 
utilização”, afincou.

Por outro lado, o município deci-
diu rejeitar competências como ges-
tão de vias de comunicação, justiça, 
atendimento ao cidadão, habitação e 
estacionamento público, devido às in-
certezas sobre os recursos financeiros 
a atribuir pelo Estado. 

Da bancada do PSD surgiram várias 
críticas, com o deputado Soares Carnei-
ro a acusar o executivo de fazer um frete 

ao Governo. “O senhor presidente da 
câmara não sabe se há-de agradar 
ao concelho, ou se há-de agradar ao 
seu Governo ou ao Partido Socialis-
ta nacional. Por isso tentou fazer a 
quadratura do círculo e aceitar aqui-
lo que pouca relevância tinha para o 
concelho, apenas, para agradar ao PS 
e fazer o frete ao Governo”.

Os mesmos argumentos foram 
usados pelo deputado do CDS, Jorge 
Ribeiro da Silva, que acusou o execu-
tivo de aceitar propostas inócuas. Do 
lado da CDU, Cristiano Ribeiro justi-
ficou a abstenção da bancada com a 
transferência de “competências de 
mera execução”, colocando as au-
tarquias numa situação semelhan-
te à de extensões dos órgãos do 
poder central, em situações muitas 
vezes de dupla tutela e portanto 
não conforme o respeito pela auto-
nomia do poder local”.

“Acompanhamos as reservas 
do executivo e identificamo-nos 
com elas, mas vamos abster-nos na 
votação da proposta”, reiterou.

Na mesma reunião foi também 
aprovada, com 24 votos a favor (PS e 
CDU) e 21 votos contra (PSD e CDS) a 
proposta de concessão de acordo favo-
rável à transferência de competências 
para a Área Metropolitana do Porto, 
que incluem os domínios da promo-
ção turística interna sub-regional, jus-
tiça e gestão dos projetos financiados 
por fundos europeus e dos programas 
de captação de investimento. 
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“Escrever é uma forma de preservar
algumas memórias da minha vida”

►“Depois da morte um amendoal em flor” é o primeiro livro de Beatriz Meireles apresentado este sábado na escola secundária de Paredes.

►Em entrevista ao PAREDENSE, a autora fala sobre o que a inspirou a escrever este livro, que conta a história de uma família de Paredes.

A
OS 33 ANOS, a advo-
gada paredense e atual 
vereadora da cultura 
da câmara de Paredes, 
Beatriz Meireles, vai es-

trear-se na literatura, com a publi-
cação do livro “Depois da morte 
um amendoal em flor”. A obra será 
apresentada este sábado, 9 feverei-
ro, às 21h30, na Escola Secundária 
de Paredes, (onde Beatriz Meireles 
estudou), e narra a história de uma 
família de Paredes, como a autora 
conta nesta entrevista. 

Licenciada e mestre em Direito, 
Beatriz Meireles exerceu, a maior 
parte do seu tempo, a advocacia. 
Atualmente é vereadora da cultura, 
ação social e do turismo da câmara 
de Paredes. É apaixonada pelas di-
versas formas de arte e admite que, 
no futuro, se entregará à escrita as-
sim como às temáticas da História 
da Arte. Este é o primeiro livro que 
publica.  

A obra é editada pela Idioteque, 
conta com distribuição nacional, e 
já está presente nas principais livra-
rias do país. 

Começo por lhe perguntar 
qual é a história deste livro?

O livro conta a história de 
uma família de Paredes, o pai e os 
quatro filhos, que são as quatro 
personagens que aparecem na 
capa. O espaço em branco pode 
ser preenchido pelo pai, o ho-

mem bom que ensinou os filhos 
a serem justos e honestos, mas 
que vê um deles envolvido num 
processo de corrupção. Ou então 
pela única personagem feminina 
da história, a Maria Helena, uma 
mulher com problemas psiquiá-
tricos e completamente depen-
dente dos homens que se cruzam 
na sua vida.

Embora o título fale em morte, 
na história a questão é abordada 
de um ponto de vista mais sub-
jetivo, encarando a morte como 
apenas um dos ciclos da vida. O 
amendoal em flor surge depois e 
simboliza um novo ciclo de espe-
rança e renovação para estas per-
sonagens. 

Já me disse que começou a es-
crever este livro em 2015. Porque 
demorou tanto tempo a publicar 
a história?

Comecei a escrever em 
2015/2016. Estava a trabalhar na 
altura e só escrevia quando tinha 
um tempo livre. Em 2016 tive o meu 
filho e no ano seguinte estive mui-
to tempo envolvida na campanha 
eleitoral, por isso, o livro foi sendo 
escrito naqueles momentos em que 
estava mais livre. 

Sempre gostei de escrever e du-
rante alguns anos fiz umas crónicas 
num jornal de Paredes. Na altura 
estava a terminar o mestrado e che-
guei a rabiscar um livro, mas acabei 
por guardá-lo numa gaveta.  

Há alguns meses cruzei-me com 
o Manuel Andrade, durante a apre-
sentação de um livro, e depois de 
termos estado algum tempo à con-

versa ele pediu-me para lhe enviar 
o livro. No dia seguinte ligou-me a 
dizer que queria publicá-lo.

“Foi uma viagem
que fiz à India
que me inspirou
a escrever
esta história”

Já está a pensar na história 
para um segundo livro?

Já comecei a escrever outro 
livro, mas ainda estou numa fase 
muito inicial.  

Esta paixão acaba por ser uma 
forma de se abstrair da vida polí-
tica?

De certa forma sim, mas escre-
ver é também uma forma de pre-
servar algumas das memórias da 
minha vida. Mesmo numa história 
ficcionada há sempre algo do autor 
que transparece e neste livro há vá-
rios pormenores de situações que 
vivi, de outras que consigo imaginar 
que pudessem acontecer e até de 
coisas que me inspiraram na vida. 

Foi uma viagem que fiz à India 
que me inspirou a escrever esta his-
tória. E a expressão do título “Depois 
da morte” também surgiu numa via-
gem a Montenegro, depois de ter 
dobrado uma curva numa monta-
nha muito sinuosa. 

Mas voltando à questão, este úl-
timo ano foi intenso e tivemos imen-
sos projetos culturais a surgir em Pa-
redes, mas ainda há muita coisa por 
fazer na cultura e, por isso, a minha 

Livro: “Depois da Morte um amendoal em flor”
Autor: Beatriz Meireles
Excerto: “Num tipo de objeto, outrora relevante, belo, permitia 
que o silêncio tivesse significado, senão apenas o significado de 
uma existência dolorosa e inultrapassável. Nenhuma planta se 
manteria verde, nenhum animal permaneceria ruidoso e alegre, 
nem mesmo o periquito da gaiola de madeira trabalhada, que 
desaparecera durante tantos e tantos anos”.

preocupação é continuar a motivar 
as pessoas que trabalham comigo.

O município tem estado aten-
to no sentido de potenciar o lan-
çamento de novos escritores e 
artistas no concelho?

Temos feito esse esforço não só 
para lançar novos escritores, mas 
também para apoiar pintores, mú-
sicos e outros artistas. A iniciativa 
do “Café Literário” já assumiu uma 
marca própria e tem sido importan-
te para lançar novos escritores, mas 
temos dado importância aos artis-
tas em geral.

Nos próximos quatro meses va-
mos ter o prémio Sony da Fotogra-
fia e temos sido procurados por alu-
nos que frequentam o curso de Be-
las Artes no Porto, que pretendem 
expor os seus trabalhos na Casa da 
Cultura. 

Que opiniões espera receber 
do público? 

Acho que as pessoas vão gostar. 
O livro tem um vocabulário simples 
e que vai buscar muito da ruralida-
de que ainda temos em Paredes, 
mas que, ao mesmo tempo ainda 
pontua com uma modernidade. 

HELENA NUNES
— texto —

MAFALDA RUÃO
— fotos —
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A 
CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PARE-
DES apresentou 
os projetos de re-
qualificação das 

escolas básicas e secundárias 
de Lordelo e Rebordosa, em 
duas sessões de trabalho rea-
lizadas a 24 e 25 de janeiro, 
no salão nobre da autarquia, 
e onde estiveram presentes 
as forças vivas das duas fre-
guesias.

A requalificação das es-
colas deverá iniciar-se ainda 
este ano e prevê, entre ou-
tras obras de beneficiação, 
a substituição das placas de 
fibrocimento, a remoção dos 
painéis de amianto, a substi-
tuição de toda a caixilharia e 
do pavimento.

No caderno de encargos 
da requalificação da escola 
básica e secundária de Lorde-
lo, cujo edifício foi construído 
há mais de 40 anos, constam, 
entre outras, obras de bene-
ficiação, melhoramentos nas 

Câmara apresentou projetos
de requalificação das

EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa
 ►Os projetos foram apresentados às “forças vivas” das duas freguesias e preveem
     a remoção dos painéis de amianto e substituição de caixilharia e pavimento e ainda
     intervenções nas salas de aula e salas para professores e nos gimnodesportivos.

salas de aulas, salas para os 
professores e espaços de es-
tudo e trabalho, assim como 
no gimnodesportivo que terá 
uma intervenção profunda 
nos balneários e nas acessi-
bilidades para a mobilidade 
reduzida. O projeto prevê 
ainda a substituição das pla-
cas de fibrocimento, a remo-
ção dos painéis de amianto, a 
substituição de toda a caixi-
lharia e do pavimento. 

“O executivo continua 
a estabelecer a Educação 
como uma das prioridades 
da sua atuação, em prol de 
um futuro melhor para as 
crianças e jovens do conce-
lho de Paredes. Esta obra 
é de extrema importância 
para a estabilidade das ati-
vidades letivas, bem como 
para o conforto e bem-estar 
da comunidade educativa”, 
sublinhou o presidente da au-
tarquia, Alexandre Almeida, 
citado na mesma nota.

No contexto das suas 
competências, o Município 
assumiu como prioridade, na 
área da educação, a requali-

ficação e melhoramento das 
condições da Escola Básica e 
Secundária de Lordelo, cujo 
concurso público da obra 
será lançado brevemente.

Obras
na secundária
de Rebordosa
vão começar

em julho

A secundária de Rebordo-
sa também vai ser intervencio-
nada. “Trata-se de uma obra 
prioritária, já reivindicada há 
cerca de 15 anos, que é fun-
damental para reverter a de-
gradação do edifício”, garan-
tiu o presidente da autarquia, 
que considera ainda, acima 
de tudo, que “requalificar e 
melhorar as condições do es-
tabelecimento de ensino vai 
garantir boas condições para 
a atividade letiva, bem como 
conforto e bem-estar para 
alunos, professores e auxilia-
res da ação educativa”.

O concurso público da 

empreitada será lançado bre-
vemente para o processo po-
der estar concluído no final 
do próximo mês de março. O 
início das obras deverá acon-
tecer em julho.

A requalificação deste 
estabelecimento de ensino 
prevê, entre outras obras de 
beneficiação, a substituição 
das placas de fibrocimento 
por painéis “sanduiche”, a re-
moção dos painéis de amian-
to, a substituição de toda a 
caixilharia e do pavimento. 
Neste projeto está desenha-
da a ampliação das instala-
ções da cozinha, a remode-
lação do bar, a reorganização 
do polivalente, que terá ga-
binetes de trabalho, gabine-
te de psicologia, instalações 
sanitárias adequadas à mobi-
lidade condicionada e novo 
acesso à sala dos professores. 

As salas de aulas também 
serão intervencionadas, bem 
como o gimnodesportivo, 
que terá balneários com 
acessibilidades para a mobi-
lidade condicionada, entre 
outras melhorias.
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T
er um filho com dificuldades para 
aprender não é nada fácil. Estão 
em causa muitas horas, nossas 
e deles, à volta dos trabalhos de 
casa, notas que não correspon-

dem ao que sabemos que eles estudaram e 
dúvidas sobre se é o grau de preguiça e de-
sinteresse que pode explicar tudo isto...

São as “Dis”, Dislexia – Disortografias - 
Disgrafias - Discalculias, das vidas dos nossos 
filhos que, sem darmos conta, podem andar 
para aí a complicar. São as Dificuldades (Dis) 
nas palavras lidas (Dislexia) nas palavras es-
critas (Disortografia), no desenho da escrita 
(Disgrafia) e no cálculo (Discalculia).

Uma das situações com a qual me de-
paro com frequência no meu dia-a-dia é a 
de semelhança de queixas entre crianças, 
adolescentes, jovens e, também,  adultos. 
Falam-me de tristeza, culpa, preocupação, 
confusão, vergonha e falta de crença em 
si próprios. Os resultados escolares nun-
ca correspondem ao esforço despendido, 
mesmo quando têm nota positiva.

Tudo começa com as primeiras letras, 
os primeiros horários a cumprir, a respon-
sabilidade em terminar, a obrigação de 
aprender. De um dia para o outro, passar a 
ser um entre muitos e com muitas regras a 
cumprir não é tarefa fácil para todos.

Todos lhe diziam: “Pedro, trabalha, es-
tás sempre distraído!”, “Acaba a ficha…é 
sempre a mesma coisa, não fazes nada de 
jeito!”, “Vai fazer os deveres, és um preguiço-
so!”, “Só fazes asneiras!”, “Assim, não vais ser 
ninguém na vida!”.

No fundo, o Pedro tinha medo de dizer 
que não conseguia fazer. Com o passar do 
tempo, deixou de ter vontade de executar 
qualquer tarefa escolar. Achava-se burro, 
tinha vergonha e sentia que era um pro-
blema para a família porque não fazia nada 
de jeito. Começou a ter dores de barriga, 
dores de cabeça, a comer mal e, por tudo e 
por nada, chorava.

O Pedro, como qualquer criança, não 
era preguiçoso. O Pedro queria ter sucesso 
e queria agradar à professora e aos pais. 
O Pedro tinha dificuldades e tinha medo.

Hoje, felizmente, já muitas crianças são 
identificadas na escola e encaminhadas, 
pelos seus professores, para tratamentos 
adequados. Adultos que viveram com ver-
gonha e criticados pela preguiça e más no-
tas, são frequentemente pessoas assusta-
das, ansiosas e têm medos diversificados.

A dislexia é uma perturbação neurode-
senvolvimental, que acompanha a pessoa ao 
longo da vida. Não é uma deficiência, nem se 
trata de uma desgraça. A criança, ou qualquer 
estudante, terapeuticamente acompanhado 
a nível pessoal e aconselhado a nível familiar 
e escolar pode e deve ter sucesso e ser feliz.

MARIA AMÉLIA DIAS MARTINS
Psicopedagoga e Hipnoterapeuta

- Pós graduada em Hipnose Clínica e especializada 
em deficiência;
Mestrada em Educação Especial e Doutorada em 
Ciências da Educação.

As “Dis”, as dúvidas
e as etiquetas

que nos limitam

O
S ESTUDANTES do ensino se-
cundário e superior do concelho 
de Paredes já se podem candida-
tar às bolsas de estudo do ano le-
tivo 2018/2019. As candidaturas 

abriram na passada sexta-feira, 1 fevereiro, e 
terminam a 15 de março.

Segundo a autarquia, as candidaturas 
destinam-se a alunos do ensino secundário 
e superior residentes no concelho, operacio-
nais e/ou filhos de operacionais das corpo-
rações de bombeiros do concelho e da Cruz 
Vermelha, que frequentam o ensino superior.

Podem candidatar-se à atribuição das 
bolsas de estudo os alunos residentes no con-
celho, matriculados no ensino secundário do 
ensino público (10.º, 11.º, e 12.º anos) ou em 
qualquer ano de curso superior universitário 
ou politécnico, que confiram o grau de licen-
ciatura ou licenciatura com mestrado integra-
do, que preencham os requisitos estabeleci-
dos no regulamento para o efeito.

A candidatura pode ser formalizada atra-
vés dos serviços online ou no Balcão Único de 
Atendimento ao Munícipe. 

Este ano, a autarquia vai contemplar mais 
alunos. “No ensino Secundário, de 12 bolsas 
de estudo passamos a atribuir 15. No En-
sino Superior aumentamos de 15 para 20 
bolsas e à medida que as condições finan-
ceiras da autarquia melhorarem, teremos 

Candidaturas às bolsas de estudo 
decorrem até 15 de março

►Destinam-se a alunos do ensino secundário e superior, residentes no concelho, operacionais e/ou
     filhos de operacionais dos bombeiros e da Cruz Vermelha, que frequentam o ensino superior.

o compromisso de aumentar o número 
de bolsas e as verbas”, referiu Paulo Silva, 
Vereador do Pelouro da Educação, citado na 
nota de imprensa.

O município vai atribuir 15 bolsas a alunos 
do 10.º, 11.º e 12.º anos do ensino público (de 
150 euros cada); 20 bolsas a alunos do ensino 
superior público e privado (no valor de 1000€ 
cada); 10 bolsas a operacionais (de 1250€) ou 
filhos de operacionais das corporações de bom-

beiros e da Cruz Vermelha (no valor de 1000€).
As bolsas serão pagas numa única presta-

ção, em data a estabelecer pelos serviços do 
município.

O júri será formado pelo presidente da 
câmara, um elemento de cada partido repre-
sentado no executivo camarário, um repre-
sentante da direção de cada estabelecimento 
de ensino secundário do concelho e um re-
presentante da Assembleia Municipal.

Mudanças em 14 linhas de autocarro
afetam passageiros de Paredes

►A mudança de términos do Campo 24 de Agosto para o Dragão afeta cerca de 20 mil passageiros,
     por dia, de vários concelhos da região.

D
ESDE A PASSADA TERÇA-FEIRA, 
dia 5 de fevereiro, que 14 linhas de 
operadores privados de transporte 
público estão impedidas de entrar 
no centro do Porto e passam a dei-

xar os passageiros na estação do metro do Está-
dio do Dragão.

A mudança deve-se aos condicionalismos 
da obra de recuperação do mercado do Bolhão 
e afetam as linhas da Valpi, Pacense, STCP e Gon-
domarense e cerca de 20 mil passageiros, por 
dia, oriundos dos concelhos de Paredes, Paços 
de Ferreira, Penafiel, Gondomar e Santo Tirso.

Na região, as alterações afetam as linhas 1 e 
V49, da Valpi; e Covilhô-Porto, via Paços de Fer-
reira, Lordelo e Valongo, da Autoviação Pacense 
e ainda as linhas 401, 700, 800 e 801 da STCP e as 

linhas 27, 33, 34, 55, 69 e 70 da Gondomarense.
Na reunião do Conselho Metropolitano do 

Porto, realizada a 22 de janeiro, os autarcas de 
Paredes, Valongo e Gondomar levantaram várias 
reservas quanto às alterações propostas pela 
autarquia liderada por Rui Moreira e admitiram 
mesmo a possibilidade de não integrarem o 
concurso relativo ao contrato de serviço público 
de transporte de passageiros na Área Metropoli-
tana do Porto, se este “não for benéfico para as 

suas populações”.
O presidente da câmara de Paredes, Alexan-

dre Almeida, defende que enquanto o passe úni-
co não for uma realidade, esta alteração constitui 
um transtorno para a população de Paredes que, 
além do bilhete de autocarro tem de pagar ou-
tro bilhete para circular no metro.

Os autarcas de Valongo e Gondomar tam-
bém consideram que as alterações têm um im-
pacto negativo na vida das pessoas.

HELENA NUNES
— texto —
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Detidos 11 empresários envolvidos
em esquema de fraude fiscal 

►Dois dos detidos ficaram em prisão preventiva entre eles um contabilista de Paços de Ferreira que é apontado como líder do grupo
     e um outro empresário de Guimarães. ►Nove ficaram sujeitos a presenças periódicas e um com termo de identidade e residência.

A 
POLÍCIA JUDICIÁRIA deteve 
onze empresários do norte, entre 
os quais empresários dos conce-
lhos de Paredes e Paços de Ferrei-
ra, suspeitos de estarem envolvi-

dos num esquema de fraude fiscal, com fatu-
ras falsas, que terá lesado o Estado em cerca 
de dois milhões de euros.

Segundo a PJ, os empresários, de vários 
ramos de atividade, foram detidos no decur-
so de 40 buscas realizadas nos concelhos de 
Paços de Ferreira, Paredes, Porto, Vila Nova 
de Gaia, Santo Tirso, Guimarães, Maia, Mar-
co de Canaveses e Felgueiras. São sete ho-
mens e quatro mulheres, com idades entre 
os 25 e os 55 anos, que estão fortemente in-
diciados da prática dos crimes de fraude fiscal 
qualificada, branqueamento, burla tributária, 
fraude contra a Segurança Social e falsificação 
de documentos.

Estado poderá ter sido
lesado em cerca de

dois milhões de euros

A investigação desenvolvida pela Di-
retoria do Norte da Polícia Judiciária, em 

PUB

HELENA NUNES
— texto —

PORMENORES 
Operação APATE

- Envolveu cerca de 120 ele-
mentos, incluindo Magistrados Ju-
diciais e do Ministério Público, in-
vestigadores da Diretoria do Norte 
e dos Departamentos de Braga e 
Aveiro da PJ e Inspetores Tribu-
tários da Direção de Finanças do 
Porto;

- Apreendidas viaturas automó-
veis, equipamentos informáticos, 
telemóveis e documentação con-
tabilística e fiscal.

articulação com a Autoridade Tributária – 
Direção de Finanças do Porto, apurou que 
entre 2016 e 2018, “o presumível líder 
desta associação criminosa, proprietário 
de gabinetes de contabilidade, em con-
luio com terceiros, manteve uma prática 
reiterada e constante de comportamen-
tos tendentes à obtenção de benefícios 
fiscais indevidos para os seus clientes, 
nomeadamente em reembolsos de IVA e 
na diminuição artificial da matéria cole-

tável para efeitos de IRC, colhendo desse 
modo proveitos e benefícios a que sabia 
não ter direito”, diz a PJ em comunicado.

Para o efeito, foram declarados dados 
falsos à Autoridade Tributária, emitindo fa-
turas de compras e prestações de serviços 
falsos, em nome de sujeitos passivos cuja 
contabilidade tinham a seu cargo, desig-
nadamente contratos de trabalho, decla-
rações de rendimentos, recibos de salários, 
inscrição ou manutenção de trabalhadores 

em empresas, declarações fiscais e da segu-
rança social e outros

“O objetivo era obterem vantagem 
atribuídas pelo Estado e a aprovação de 
créditos junto de instituições financei-
ras, bem como a concessão de apoios no 
âmbito dos programas de financiamen-
to, nomeadamente o “Portugal 2020””, 
garante a PJ. Só em IVA e IRS a associação 
criminosa terá lesado o Estado Português 
em cerca de dois milhões de euros.
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Salário igual

EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

A
cho natural que trabalhadores 
dos setores privados estejam 
a exigir as mesmas regalias 
que tem os seus colegas do se-
tor público. Acho natural que 

haja uma recusa generalizada em haver 
portugueses de primeira e de segunda. 
Porque razão tem os trabalhadores do se-
tor privado menos regalias na saúde, no 
número de horas de trabalho, entre outras 
coisas?! 

Os estados “totalitários” tem tendên-
cia para privilegiar os “seus trabalhadores”. 
Afinal, são o seu “exército de apoiantes”. 
Mas, o 25 de abril aconteceu há mais de 
quarenta anos! Certas (convenientes...) si-
tuações continuaram. Afinal, a máxima “re-
volucionária” de que para “trabalho igual, 
salário igual” só foi válida para algumas 
situações... 

São heranças, que demoram gerações 
a resolver. Há que compreender (talvez...).

Já não deve haver a mesma compreen-
são, quando vemos que essa classificação 
de portugueses de primeira e segunda 
é ampliada, quando devia ser diminuída.

Não podemos concordar que seja cria-
do um salário mínimo mais baixo para 
uma parte dos trabalhadores portugueses. 
Os do setor privado (600 euros). E mais 
alto para os trabalhadores do Estado (635 
euros). Se acham que 635 está bem para o 
“público”, também tem que estar bem para 
o “privado”! Se acham que 600 é bom para 
o “privado”, também tem que ser bom para 
o “público”! Somos todos trabalhadores 
iguais. Haveremos de ter regalias iguais 
e salários iguais. Um técnico de informá-
tica haverá de ter um salário igual para 
todos os que exercem a mesma profissão, 
independentemente do patrão. Dois valo-
res de salário mínimo, conforme o patrão 
seja ou não o Estado, não parece boa so-
lução.

*Jornalista, Presidente da Associação Nacional da 
Imprensa Regional 

PUB

Exposição “Horizontes”
na Casa da Cultura

 ►A mostra reúne trabalhos inéditos de Célia Silva e António Aguiar que vão estar expostos na Casa
     da Cultura durante, aproximadamente, um mês. 

N
O PRÓXIMO dia 23 de fevereiro 
será inaugurada, na Casa da Cultu-
ra em Paredes, a exposição “Hori-
zontes”, uma mostra conjunta de 
trabalhos da autoria de Célia Silva 

e António Aguiar que, pela primeira vez, serão 
expostos ao público.

Célia Silva vai expor pela primeira vez 
quadros em acrílico que “combinam cores, 

forças e sensibilidade”. A autora nasceu e 
cresceu em Cinfães e chegou a exercer a pro-
fissão de jurista durante alguns anos, mas foi 
a comunicação social que sempre despertou 
em si um amor incondicional. Atualmente, Cé-
lia Silva trabalha na Rádio Jornal, em Paredes.

Depois de se ter lançado na escrita, 
com a publicação do “Quando os pontei-
ros do relógio pararam”, o penafidelense 

António Aguiar apresenta, pela primeira 
vez, uma outra faceta da sua criatividade, 
desta vez na pintura, expondo alguns dos 
seus trabalhos a carvão, com linhas muito 
próprias protagonizando vários estados 
d’alma.

A mostra poderá ser visitada durante, 
aproximadamente, um mês na Casa da Cultu-
ra de Paredes.
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O
S MORADORES da aldeia de 
Aguiar, na freguesia de Aguiar 
de Sousa, concelho de Paredes, 
estão revoltados com uma su-
cessão de casos de animais en-

contrados mortos por envenenamento. O pri-
meiro caso aconteceu a 24 de janeiro e desde 
então já morreram mais cinco animais, cães e 
gatos, alguns com dono. Há também outros 
que continuam desaparecidos.

Sara Nogueira, habitante de Aguiar de 
Sousa, garante que foram encontrados peda-
ços de carne suspeitos em zonas próximas a 
casas e até mesmo no centro da aldeia, uns 
com veneno e outros com anzois espetados, 
que foram entretanto recolhidos pelo SEPNA 
- Serviço de Proteção da Natureza e do Am-
biente da GNR, para serem analisados. 

A jovem garante que a situação tem deixa-
do os moradores preocupados com a segurança 
dos animais e a saúde das pessoas. “Isto é um 
crime. Não se pode pôr em causa a segurança 
dos animais, muito menos a vida das pessoas 
que aqui vivem e, sobretudo, das crianças 
que costumam brincar na rua”, condena.

Sara Nogueira garante que estas situações 

Cães envenenados em Aguiar de Sousa
 ►Desde o final de janeiro, já morreram cinco animais com sinais de envenenamento e a população está revoltada.

Carne com anzóis

Carne que estará envenenada

Cão que sobreviveu

não são novas na freguesia e que há mais de dez 
anos houve um massacre na aldeia com vários 
cães, alguns abandonados e outros com dono, a 
aparecerem mortos. 

Apaixonada por animais, a jovem tem tenta-
do ajudar vários dos cães que são abandonados, 
mas admite que é necessário encontrar outra 
solução para o problema. “As entidades com-

petentes têm de fazer alguma coisa. Aguiar 
de Sousa é um depósito de animais abando-
nados, mas noutras freguesias do concelho o 
problema repete-se”. A solução, defende Sara 
Nogueira, passa pela criação de um centro de re-
colha, que sirva de plataforma de ligação com o 
canil municipal, assegurando a esterilização dos 
animais.

Golfe de Paredes homenageou
os melhores de 2018

Todos os vencedores
Ranking Júnior P&P
Miguel Cardoso - Campeão Gross
Miguel Pinheiro – Campeão Net
Ranking Júnior Golfe
Pedro Barbosa – Campeão Gross
Afonso Barbosa – Campeão Net
Liga das Quartas
Campeão Net – Celso Sousa Ferreira
Welcome Viagens
Campeão Gross – Fernando Ferreira
Campeão Net – Patrick Sousa
Nortenha Golf Championship
Campeão Gross – Eusébio Dias
Campeão Net – Patrick Sousa
Atleta de Golfe Adaptado do Ano – 
Marco Vilas Boas
Instituição do Ano – Emaús Paredes
Revelação do Ano – Francisca Rocha
Jogadora do Ano – Diana Pacheco
Prémio Exemplo e Dedicação – Tomás 
Ribeiro
Prémio Mérito e Reconhecimento – 
Mário Roch

 ►A gala decorreu no auditório da Casa da Cultura de Paredes, a 2 de fevereiro,
     e contou com a presença de vários atletas e convidados.

HELENA NUNES
— texto —

O 
PAREDES GOLFE 
CLUBE voltou a dis-
tinguir os melhores 
atletas de 2018, num 
evento que reuniu 

sponsors, associados e parceiros.
Em nota de imprensa, o clube 

refere que a cerimónia de entrega 
de prémios teve vários pontos de 
interesse, por exemplo o momen-
to do discurso de Marco Vilas Boas, 
vencedor do prémio de Atleta de 
Golfe Adaptado do Ano. O utente 
do Emaús de Paredes falou em “ale-
gria e orgulho” por ver o seu esfor-
ço reconhecido.

Tomás Ribeiro, atleta da Aca-
demia do Paredes Golfe Clube, que 
começou a praticar a modalidade 
no Desporto Escolar, também subiu 
ao palco para receber o troféu de 
“Exemplo e Dedicação”.

A fechar a entrega de prémios, 
Mário Rocha, CEO da Antarte e Her-
dade da Rocha, foi distinguido com 
o galardão de Mérito e Reconheci-
mento, devido ao apoio concedido 
ao clube, de diversas formas. 

“Exemplo a
nível nacional”

Nos seus discursos oficiais, os 
presidentes da Câmara Municipal e 
do Paredes Golfe Clube mostraram-
-se motivados em manter e intensi-
ficar a parceria entre as duas entida-

des. “Há associações que, além de 
desenvolverem a sua modalida-
de, ainda promovem a inclusão 
social e a formação dos alunos. 
É o caso do Paredes Golfe Clube 
com quem temos vindo a traba-
lhar. Quero, logo que seja possí-
vel ao município, pensar no au-
mento do Campo do Aqueduto”, 
defendeu o presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida.

António Manuel Bessa, pre-
sidente do PGC, lembrou o tra-
jeto do clube e o propósito do 
mesmo. “Trabalhamos todos os 
dias para formarmos homens e 
mulheres, acima de tudo”, de-
fendeu antes de se mostrar orgu-
lhoso pelo caminho percorrido. 
“Não era suposto o nosso clube 
ter esta dimensão social em tão 
pouco tempo”.

O presidente da Federação 
Portuguesa de Golfe, que enviou o 
seu testemunho numa mensagem 
de vídeo, realçou “a excelência do 
trabalho do Paredes Golfe Clu-
be na democratização do Golfe”, 
considerando que o clube é “é cada 
vez mais um exemplo a nível na-
cional”.

GePS em destaque

O Projeto do Ano 2018 foi o 
“Golfe – Estratégia de Promoção 
de Sucessos”, que é apoiado pelo 
Programa Nacional de Desporto 
para Todos, do Instituto Português 
do Desporto e da Juventude, e de-

senvolvido em parceria com a Câ-
mara de Paredes e o Agrupamento 
de Escolas de Vilela, cujos alunos 
frequentam o Golfe, como forma 
de melhorarem o seu desempenho 
escolar.

Para Vítor Dias, do IPDJ, a for-
ma como o projeto é desenvolvido 
“vai deixar marcas nos jovens. O 
nosso intuito é reforçar o apoio 
concedido, pois o Golfe propor-
ciona a estes alunos coisas muito 
importantes, que se repercutirão 
no futuro”. 
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U
ma parte significante do nosso corpo é constituída por 
água. Quando tudo está em perfeito funcionamento, a 
água presente no nosso organismo está distribuída de 
forma equilibrada entre o sangue e os tecidos e tudo 
funciona em harmonia.

Mas, por vezes, o corpo não consegue eliminar os fluidos em 
excesso e estes acumulam-se nos tecidos, provocando edema (in-
chaço). A isto chamamos, comummente, retenção de líquidos. 

Quem nunca se sentiu especialmente “inchado” ao final do dia 
ou num dia de muito calor? Mesmo quem não sente, ou não está 
atento, faz sempre alguma retenção dos líquidos que ingere ao lon-
go do dia, podendo variar entre mais 0,5kg a 3kg. Quais os motivos 
para isto acontecer?

Esta acumulação pode ser patológica e não patológica. Em am-
bos os casos, os sintomas podem ser semelhantes. Além do inchaço, 
que pode ser generalizado ou localizado, pode ocorrer ganho de 
peso, volume abdominal, sensação de pernas pesadas ou dimi-
nuição da urina.

No caso do edema não patológico, este ocorre mais frequente-
mente no sexo feminino, pois é muito influenciado pela habitual 
oscilação hormonal feminina, mas também é desencadeado pela 
constante posição de pé ou sentado, pelo calor ambiental, pela ali-
mentação rica em sal e a ingestão de líquidos deficitária, além do 
sedentarismo.

Assim, se conseguirmos ter um controlo sobre estes fatores de-
sencadeantes, como aumentar a ingestão de água, ter cuidado 
com a alimentação, diminuir o consumo de sal e alimentos pro-
cessados, fazer algum tipo de atividade física, além do uso de 
meias elásticas de compressão (principalmente para quem passa 
muito tempo na mesma posição), conseguiremos evitar o descon-
forto causado por esta retenção hídrica excessiva e evitar possíveis 
complicações futuras. Além disso, existem massagens específicas 
para favorecer a reabsorção dos líquidos e ajudar a melhorar a circu-
lação, como é o caso da drenagem linfática, com efeitos imediatos. 

Apesar de todas estas dicas, se verificar que este ‘simples’ proble-
ma está a prejudicar a sua rotina diária, é importante relembrar que 
pode e deve recorrer ao aconselhamento médico especializado, 
pois apesar da maior parte dos casos a retenção de líquidos não ter 
uma origem patológica, existem situações em que este problema 
pode denunciar a existência de complicações mais graves do que a 
habitual, como é o caso: 

■ Consequência de um desequilíbrio grave do sistema hormonal;
■ Problemas cardíacos ou hepáticos que provocam uma acu-

mulação de fluido no sistema circulatório, nos tecidos periféricos e 
músculos. 

Por isso se os seus pés e mãos incharem muito ao longo ou 
ao final do dia, se acordar com as pálpebras ou o rosto inchado, 
se tiver episódios de inchaço em apenas uma perna ou braço, 
acompanhado (ou não) de dor, formigueiro ou outro desconfor-
to na região e, se aparecer edema no corpo após a toma de um 
novo fármaco, o ideal será contactar ajuda especializada, para 
uma melhor avaliação das suas causas e para a procura da me-
lhor solução para o seu caso.

Fisioterapeuta especialista em dermatofuncional
CLÍNICAS NUNO MENDES

JOANA VINHA

RETENÇÃO DE LÍQUIDOS:

porque surge, como
prevenir e como tratar?

PUB PUB

O 
HOSPITAL PADRE 
AMÉRICO, em Pe-
nafi el, inicia este mês o 
serviço de hospitaliza-
ção domiciliária, com 

uma equipa composta por médicos, 
enfermeiros e outros profi ssionais 
de saúde.

O modelo de internamento foi 
apresentado aos profi ssionais do 
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 
(CHTS) a 29 de janeiro, com o pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção a assumir que a hospitalização 
domiciliária será uma das três maio-
res responsabilidades do CTHS para 
o ano de 2019.

Do ponto de vista fi nanceiro, o 
modelo tem mais vantagens, mas 
Carlos Alberto diz que não se trata 
só de números, mas sim de possibi-
litar que os doentes tenham acesso 
a cuidados hospitalares no conforto 
do seu ambiente familiar, permitin-
do que os cuidadores se possam or-
ganizar pessoal e profi ssionalmente. 

Numa primeira fase a Unidade 
de Hospitalização Domiciliária será 
apenas disponibilizada no Hospi-
tal Padre Américo, abrangendo os 
ACES - Vale do Sousa Norte e Sul, 
num raio de 15 quilómetros de 
distância do hospital. Está previsto, 
posteriormente, o alargamento ao 
Hospital de Amarante.

Modelo é alternativa
ao internamento

convencional 

O serviço conta com uma equi-
pa multidisciplinar constituída por 
dois médicos, (aos quais se asso-
ciam vários outros médicos para ga-
rantirem o funcionamento 24 horas 
por dia durante 365 dias), seis enfer-
meiros, uma assistente social, uma 
farmacêutica, uma nutricionista e 
uma assistente operacional.

A opção de internamento do-
miciliário estará disponível para 
“doentes com diagnóstico defi -
nido, residência com condições 
de habitabilidade necessárias e, 
caso não seja autónomo, dispor 
de um cuidador”. “Mas este mo-
delo de internamento terá sem-
pre que ser aceite pelo doente e 
pela família ou cuidadores infor-

Hospital de Penafi el inicia 
este mês serviço de

hospitalização domiciliária
►Para já a equipa composta por médicos, enfermeiros e outros profi ssionais de
     saúde atuará, apenas, num raio de 15 km em torno do hospital.

mais”, salientou Lindora Pires, mé-
dica coordenadora da Unidade de 
Hospitalização Domiciliária.

A referenciação de doentes vai ser 
feita, para já, pelas equipas clínicas do 
internamento de Medicina Interna. 
Mais tarde, a indicação de doentes 
para Hospitalização Domiciliária po-
derá ser feita pelo Serviço de Urgên-
cia, internamento Cirúrgico, Consulta 
Externa ou através dos Agrupamen-
tos de Centros de Saúde (ACES).

Segundo o CHTS, este modelo 
de prestação de cuidados aplica-se 
a diversas patologias, sendo uma 
alternativa ao internamento con-
vencional que permite aos doentes 
recuperar de uma doença aguda 
em casa, recebendo cuidados hos-
pitalares. Este modelo permite “o 
melhor tratamento assegurado 
ao doente, no conforto da sua 
casa, acompanhado pelos seus 

familiares e amigos e estando o 
menos possível exposto a infe-
ções hospitalares que são causa 
de um número cada vez maior de 
morbilidades e mortalidade”, real-
ça Lindora Pires.

Já Lídia Rodrigues, enfermeira 
coordenadora da Unidade, salienta 
“a satisfação dos doentes, a hu-
manização de cuidados e a valo-
rização da família e cuidadores, é 
um modelo que faz a diferença na 
vida das pessoas”.

Licínio Soares, diretor clíni-
co considera que este modelo “é 
grande salto de qualidade para 
os doentes”.

O Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa integra os hospitais de Pe-
nafi el e Amarante, tendo uma área 
de infl uência de 520 mil habitantes, 
constituída pelas populações de 12 
concelhos, em quatro distritos. 

SOCIEDADE
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HELENA NUNES
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E
sta vitória no Trofeu Luso Galaico 
2018 – classe juniores – foi a tua 
primeira grande conquista como 
piloto?

Sim, foi muito importante para 
mim esta conquista, entrei no Campeonato 
com o objetivo de dar o meu melhor e con-
segui vencer a minha classe. Venci duas das 
quatro corridas.

Como te sentiste após a conquista do 
trofeu?

Senti uma enorme felicidade por ter con-
quistado este título! Foi o meu primeiro ano 
no Enduro e conseguir conquistar o meu 
grande objetivo é inexplicável...

Com que idade te iniciaste nas provas 
de enduro?

Iniciei-me nas provas de Enduro no ano 
passado, mas já ando de mota desde os ca-
torze anos. Desde que o meu pai me ofere-
ceu uma mota mais competitiva, em março 
de 2018, é que eu comecei a andar com mais 
frequência e a treinar para fazer as provas de 
Enduro.

Ainda te lembras qual foi a tua primeira 
prova?

Perfeitamente. Foi em Sobrado, no MX 
50cc. Corri com uma 50cc, sentia-me nervoso 
e com vontade de ganhar (risos).

Neste momento estás em preparação 
para alguma prova?

Estou em preparação para Campeona-
to Nacional de Enduro que se vai realizar no 
Peso da Régua, no dia 3 de Março.

E vais competir com que objetivos?
Este ano o objetivo é evoluir. Por isso que-

ro fazer algumas das corridas para ganhar 
experiência e no próximo ano tentar fazer o 
campeonato nacional completo, na classe 
Verdes 1.

“Entrei no campeonato para dar o meu
melhor e consegui vencer na minha classe”

Albano Mouta Júnior é um dos mais jovens talentos do Enduro português. Com 17 anos, o atleta natural de Lordelo, Paredes, sagrou-se Campeão 
Luso Galaico na classe juniores, o primeiro de muitos títulos que ambiciona conquistar nos próximos anos.

Em preparação para o Campeonato Nacional de Enduro que começa em março, o jovem lordelense confessa que gostava de seguir as pisadas do pai, 
Albano Mouta, e do irmão André Mouta, para chegar aos grandes títulos nacionais.

Paixão pelas motas
nasceu por influência

do pai e do irmão

Esta paixão pelas motas nasceu por in-
fluência do irmão ou do pai?

Por influência dos dois, desde sempre fui 
apoiá-los nas provas, ia com eles ver as espe-
ciais e no dia das provas ajudava, “moralmen-
te”, a escolher as melhores trajetórias...

Frequentemente pedia ao meu pai e ao 
meu irmão para “dar umas voltinhas” (risos).

Ainda me lembro da primeira vez que 
peguei na mota do meu irmão... Comecei a 
acelerar, caí, não tirava a mão do acelerador 
(risos) e, queimei-me na perna (risos).

Eles já conquistaram vários títulos im-
portantes, o pai em veteranos e o irmão na 
Elite. Gostavas de lhes seguir as pisadas?

Sim, sem dúvida que pretendo seguir as 
pisadas deles, treino todos os dias para que 
isso aconteça e para que num futuro próximo 
consiga evoluir e conquistar muitos títulos!

Quando tenho provas não durmo de noi-
te, a pensar nas especiais (risos)

Dos três quem é o mais ambicioso e 
competitivo?

Todos nós temos grande paixão pelas mo-
tas, mas, dos três, sem dúvida alguma que é o 
meu pai o mais ambicioso e competitivo (risos).

Eles são elementos importantes na tua 
preparação para as provas?

Sim, são importantes  na minha prepara-
ção para corridas... Tenho treinado com o meu 
irmão e dá-me gosto, tentar acompanhá-lo 
nas cronometagens (risos).

Quais são as tuas perspetivas para o fu-
turo na modalidade?

As perspectivas para o futuro é continuar 
a treinar todos os dias e conseguir evoluir, 
sempre mais e mais, seguir os planos de trei-
no a nivel físico, para continuar a arrecadar 
vitórias e títulos.

João Barbosa foi nono nas 24H de Daytona
►Piloto de Paredes não conseguiu revalidar o título conquistado em 2018, juntamente
     com Filipe Albuquerque.
►O piloto espanhol Fernando Alonso foi o grande vencedor da prova mítica de resistência,
     disputada nos EUA.

D
EPOIS dos proble-
mas com travões na 
sessão de qualifica-
ção, que, relegou 

para a 46.ª e última posição 
da grelha, João Barbosa e Fili-
pe Albuquerque enfrentaram 
diversos problemas, com o 
sistema de iluminação do Ca-
dillac DPi da Action Express 
Racing, a forçar paragens nas 

boxes.
A equipa dos pilotos 

portugueses terminou na 9.ª 
posição as 24H de Daytona, 
prova mítica de resistência 
disputada a 27 de janeiro, 
nos Estados Unidos da Amé-
rica, e que consagrou o pilo-
to espanhol Fernando Alonso 
como grande vencedor.

O piloto português Pedro 
Lamy foi 22.º classificado.

A chuva intensa levou a 
organização a interromper 

a prova quando faltavam 
cerca de duas horas para se 
cumprir o tempo total pre-
visto. Os pilotos esperaram 
dentro das boxes pela de-
cisão da direção da corrida, 
que deu a prova por con-
cluída quando passavam 
23:50 horas do arranque.

A equipa de João Barbo-
sa e Filipe Albuquerque não 
conseguiu revalidar o título 
conquistado na edição do 
ano passado, mas está agora 

HELENA NUNES
— texto —

focada no campeonato nor-
teamericano de endurance.

João Barbosa é natural 
de Rebordosa, Paredes, e 
já venceu três vezes (em 
2010, 2014 e 2018) esta 
que é considerada uma das 
provas de resistência mais 
importantes dos Estados 
Unidos da América.

A vitória alcançada no 
ano passado valeu ao piloto 
um voto de louvor do muni-
cípio de Paredes.

Troféu da última prova

DESPORTO
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Dérbi entre Nun’Álvares e Aliados
termina com vitória lordelense

N
UN’ÁLVARES E ALIADOS DE 
LORDELO defrontaram-se na 22.ª 
jornada da Divisão de Elite. Pre-
via-se um jogo de emoções fortes, 
não fosse este um dérbi paredense, 

marcado ainda pela estreia dos técnicos em 
ambas as equipas. Juvenal Brandão já tinha 
orientado a equipa no jogo anterior, no empa-
te frente ao Sobrado, mas apenas tinha condu-
zido um treino. Já, José Manuel estreou-se em 
absoluto no banco da equipa recaredense.

Dentro de campo, o Aliados entrou mais for-
te e, aos quinze minutos de jogo, podia ter feito 
o primeiro do encontro, Maurício rematou, mas 
a bola passou a poucos centímetros do poste.

A equipa da casa mostrava intenção de 
marcar cedo e conseguiu mesmo concretizar 
o objetivo aos 24 minutos. Fonseca assistiu 
Diogo Brandão que, com um pontapé de bi-
cicleta, inaugurou o marcador.

Antes do intervalo, Tozé teve nos pés uma 
grande oportunidade para empatar a partida, 
mas a bola bateu no poste. Na recarga, Paiva 
atirou por cima. 

O Aliados foi assim a vencer para o inter-
valo. Mas, não desistiu de procurar o segundo, 
nos últimos 45 minutos. 

Aos 50 minutos, Maurício mostrou fraca 

CRISTINA BORGES
— texto —

FICHA DE JOGO
Local: Complexo Desportivo do Sport Clube 
Nun´Álvares, em Recarei
Árbitro: Bruno Cunha

NUN’ÁLVARES: Postiga; João Teixeira (Cláudio, 
78’); Miranda; Teixeira; Tiago Graça (Ramiro, 67’); 
Almeida; Paiva (André Rocha, 67’); André Soares; 
Tozé (Paços, 78’); Guedes; David 

Treinador: José Manuel 

ALIADOS DE LORDELO: Nico; Mendes (Rui Al-
ves, 55’); Celso; Pinto; Hugo Silva; Hugo Costa; 
Coelho (Diogo Preto, 75’); Fonseca; Maurício; 
Diogo Brandão (Gilmar, 75’); Pedrinho (Agosti-
nho, 55’)

Treinador: Juvenal Brandão

Ao intervalo: 0 - 1
Marcadores: Diogo Brandão (26’); Maurício (60’)

O 
ALIANÇA DE GANDRA deslo-
cou-se a Gondomar para de-
frontar o São Pedro da Cova, que 
mantém um registo forte nos 
jogos caseiros. A equipa orienta-

da por Mário Rocha tinha, assim, um jogo de 
dificuldade elevada.

O São Pedro da Cova confirmou mesmo 
esse registo possante em casa e entrou mais 
forte no encontro. A equipa de Armando San-
tos procurou o golo, mas não conseguiu con-
cretizar.

A partir da meia hora da partida, o Alian-
ça de Gandra já dominava, mas, foi apenas 
aquando do apito para o intervalo, que con-
seguiu concretizar. Garbá ficou na cara com 
Hélder Costa e, sem facilitar, atirou para o 0 – 1.

Os gandarenses marcavam assim num mo-

Aliança de Gandra impõe derrota ao São Pedro da Cova
mento crucial do encontro e que lhes deu con-
fiança para encarar a segunda parte da partida. 
No segundo tempo, impôs-se o rigor defensivo 
que não permitiu alterar o resultado.

Com a vitória, o Aliança de Gandra soma 
31 pontos e ocupa a 9.ª posição. Já o São Pe-
dro da Cova está imediatamente acima, com 
mais 2 pontos. 

MÁRIO ROCHA - treinador do A. Gandra

“PODERÍAMOS ESTAR A LUTAR
PELA SUBIDA DE DIVISÃO”
No final do jogo, Mário Rocha analisava: 

“Quando partimos para esta jornada já sa-
bíamos que o objetivo do adversário era 
a subida de divisão e, por isso, previa-se 
um jogo muito difícil. Isso verificou-se em 
campo, porque o São Pedro da Cova entrou 
muito bem no jogo e criou-nos muitas difi-

culdades. No entanto, a partir dos 25 minu-
tos conseguimos impor-nos e começamos a 
controlar a partida, marcando um golo na 
altura certa. Marcar um golo aos 44 minutos 
dá tranquilidade e confiança à equipa. Pen-
so que, na segunda parte, podíamos ter am-
pliado a vantagem, mas não o conseguimos 
e o resultado peca por escaço. Apesar disso, 
os meus jogadores estão de parabéns.”

O técnico gandarense está cada vez mais 
satisfeito com a equipa e acrescenta: “É pena a 
lesão sofrida pelo Jorginho, que o impede de 
jogar futebol atualmente. O Garbá também 
foi um jogador, que esteve ausente durante 
três meses, o que nos condicionou muito. Nos 
últimos dois jogos marcou três e isso mostra 
a falta que fez à equipa neste tempo em que 
não pôde dar o seu contributo.” Mário Rocha 
acredita: “Penso que se tivéssemos esses atle-
tas estaríamos neste momento a lutar pela 

FICHA DE JOGO
Local: Estádio do Laranjal, em Gondomar
Árbitro: Tiago Sá

SP. COVA: Hélder; Bosingwua (Nuno, 70’); Fe-
lipe; Rui Pinto; Joel; Odailson; Pedro (Ruizinho, 
70’); Diogo (Gonçalo, 81’); Amorim; Elias (Hygor, 
81’); César 

Treinador: Armando Santos

ALIANÇA DE GANDRA: Brandão; Bruninho; 
Marcelo; Leo; Pepe; Pilhas; Trigueira; Luís; Nani; 
Alex Ricardo Barros, 70’); Garbá (Edgar, 85’)
Treinador: Mário Rocha

Ao intervalo: 0 - 1
Marcadores: Garba (44’)

subida de divisão, mas são imprevistos que 
acontecem e com quem temos de saber lidar. 
Ainda assim, estamos a cumprir com os obje-
tivos propostos pelo clube.”

CRISTINA BORGES
— texto —

pontaria e voltou a desperdiçar. Cinco minu-
tos depois foi Fonseca quem chegou atrasado 
ao cruzamento de Diogo Brandão. O Aliados 
ameaçava e conseguiu mesmo concretizar, 
à passagem do minuto 60. Fonseca assistiu 
Maurício, que apareceu ao primeiro poste, e 
ampliou assim a vantagem.

O Nun’Álvares não dava sinais de perigo e 
só, nos minutos finais, Ramiro conseguiu criar 
aflição, ainda assim, o remate do camisola 8 
saiu a rasar o poste. 

José Manuel estreou-se assim a perder na 
receção ao Aliados e manteve a equipa com os 
mesmos 19 pontos. Já, Juvenal Brandão alcan-
çou a primeira vitória ao serviço dos lordelenses 
e levou a equipa ao quinto lugar da tabela classi-
ficativa, somando agora 36 pontos.

JOSÉ MANUEL - treinador do Nun’Álvares

“Encontrei uma equipa
debilitada psicologicamente”

Depois de se estrear no comando técnico 
do Nun’Álvares, José Manuel analisou a 
partida: “ Sabíamos que íamos rece-

ber um adversário que luta pela subida de 
divisão e tínhamos um jogo com um grau de 
dificuldade elevado, mas tivemos sempre a 
esperança e a motivação de ir à procura de 
um resultado positivo. O nosso objetivo é ir 

à procura de pontos para que, o mais rapi-
damente possível, consigamos sair da po-
sição incómoda em que nos encontramos. 
Eu tinha avisado os jogadores que íamos 
ter os nossos momentos para poder marcar, 
nomeadamente, através das transições rá-
pidas. No entanto, no lance infeliz, que deu 
o primeiro golo do Aliados, tivemos de nos 
expor mais e isso dificultou a nossa presta-
ção. No entanto, na segunda parte conse-
guimos equilibrar, mas falhámos na parte 
de finalizar.”

Sobre o desafio de assumir a equipa do 
Nun’Álvares, o técnico confessa: “ Encontrei 
uma equipa debilitada psicologicamente, 
porque está habituada a ganhar. São joga-
dores muito jovens que vêm da formação 
e este é um campeonato muito exigente. 
Mas, nós temos um bom grupo e vamos ten-
tar trabalhá-los no sentido de adquirir uma 
capacidade física melhor do que aquela que 
temos. Há jogadores com limitações ao ní-
vel físico e vamos querer fazer esse traba-
lho para a equipa sentir mais frescura. Uma 
equipa mais fresca é mais inteligente, pensa 
melhor, e pode ter um futebol mais atrativo 
para esta divisão.” José Manuel acrescentou 
ainda: “Apesar de perdermos o jogo, acho 
que ganhamos aqui alguns jogadores, por-
que percebemos até onde eles podem ir e 
aquilo que nos podem dar a cada jogo.”

JUVENAL BRANDÃO - treinador do Aliados

“Este é um campeonato dema-
siado pequeno para este clube”

Do outro lado, Juvenal Brandão sabia das 
dificuldades que ia encontrar, mas es-
tava satisfeito com a prestação dos jo-

gadores: “Sabíamos que era um jogo difícil 
contra uma equipa que precisa de pontos 
para sair da zona de descia, mas nós tam-
bém precisamos de pontuar para encur-
tar distâncias para os primeiros lugares e 
para acalentarmos essa esperança de es-
tar nos dois primeiros lugares. Estávamos 
preparados para a dificuldade que íamos 
encontrar aqui e é um dérbi o que provo-
ca, ainda, mais emoção. O Nun’Álvares é 
uma equipa bem organizada, que tinha 
mudado de treinador e isso também podia 
influenciar a motivação dos atletas, mas o 
facto de termos marcado cedo tranquili-
zou-nos e fez com que o adversário tivesse 

de arriscar mais.”
Apenas no segundo jogo à frente da equi-

pa, o técnico lordelense mostrava-se confiante 
e com boas perspetivas: “Conheço relativa-
mente bem este plantel, porque cerca de 
metade deles já os treinei aqui, e neste cam-
peonato é fundamental conhecermos todos 
os jogadores. É uma equipa com capacida-
de individual, com jogadores experientes, 
e por isso estou convencido e, daí também 
ter aceitado este desafio, que a equipa é ca-
paz de lutar em todos os jogos pela vitória.” 
Juvenal Brandão acrescentou ainda: “A equipa 
tem bons princípios e foi bem trabalhada, 
nos anos anteriores pelos treinadores que 
aqui passaram, e é aos poucos que nos va-
mos adaptando uns aos outros. No entanto, 
também não é importante que a equipa es-
teja há minha imagem, é importante a equi-
pa estar à imagem daquilo que é o nosso 
pensamento, o meu e o deles.”

Sobre os bons resultados que a equipa 
tinha vindo a conseguir, o treinador do Alia-
dos garante que isso não é motivo de pressão: 
“Neste clube tem que se jogar sempre para 
ganhar, até porque o Aliados está num 
nível competitivo que não é o dele. Este 
é um campeonato demasiado pequeno 
para este clube, pelas condições deste em-
blema, pelas infraestruturas, pela massa 
adepta e, por isso, o Aliados tem de fazer 
tudo. A pressão de ganhar está inerente, 
quem quer fazer carreira no futebol tem 
de estar sempre pressionado para ganhar, 
isso faz parte.”

DESPORTO
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O 
UNIÃO SPORT CLUBE DE PA-
REDES recebeu e venceu o Ce-
sarense Futebol Clube, por duas 
bolas a uma. A equipa de Eurico 
Couto ainda marcou cedo, mas 

só garantiu a vitória a 15 minutos do fim da 
partida.

Depois da vitória frente ao Coimbrões, 
os paredenses entraram em campo dispos-
tos a garantir o triunfo de forma confortável. 
Danny inaugurou o marcador, logo aos 13 
minutos, numa jogada que envolveu todos os 
corredores e setores, e colocou os da casa em 
vantagem.

Contudo, o Cesarense conseguiu empatar 
a partida através de uma grande penalidade 
convertida por Diogo Pereira.

As equipas foram empatadas para o in-
tervalo, mas o Paredes confirmou a superio-
ridade que impunha ao longo do encontro e 
chegou mesmo ao segundo, a 15 minutos do 
fim. Miguel Pinto, que tinha entrado ao inter-
valo, fez o 2 – 1 final, com um cabeceamento 
ao segundo poste, e garantiu assim a vitória 
do conjunto de Eurico Couto.

OUTROS RESULTADOS

AF PORTO 
1.ª DIVISÃO – SÉRIE 2 

17.ª jornada 
CCD Sobrosa, 1 — Citânia de Sanfins, 0
Raimonda, 3 — USC Baltar, 0
UD Torrados, 1 — Aliados de Lordelo B, 0
FC Parada, 0 — AD Várzea FC, 0

Próxima jornada: 10 de fevereiro
Sobrosa -  Baião B

USC Baltar -  FC Parada
Aliados de Lordelo B -  AD Lustosa

2.ª DIVISÃO – SÉRIE 1 
20.ª jornada 

Vandoma, 4 — Escola Futebol 115, 0
Sp. Cruz, 0 — Sobreirense, 1

Próxima jornada: 10 fevereiro
Sobreirense vs Vandoma

FUTSAL
2.ª DIVISÃO NACIONAL – SÉRIE B

15.ª jornada 
Caxinas, 2 — Paredes, 0

Próxima jornada: 9 fevereiro (20h30)
Paredes -  Retorta

Paredes vence e ascende ao quinto lugar
FICHA DE JOGO

Local: Cidade Desportiva de Paredes
Árbitro: Rúben Ribeiro

PAREDES: Dani Carvalho; José Amadeu; Nuno 
Moreira; Jorginho; Tó Jó; Danny (Vítor Hugo, 
67’); Vladislav; Sousa; Ismael (Miguel Pinto, INT); 
Joel Barbosa; Madureira (João Victor, 80’)

Treinador: Eurico Couto

CESARENSE: Diogo Almeida; Daniel Almeida; 
José Obama; Pedro Tavares; Luís Breda; Rui Lo-
pes; Diogo Pereira; Usalifa Indi; João Lima (Vare-
la, 31’); Chapinha (Douglas Abner, 57’); Camden 
Frederick (André Duarte, 84’)

Treinador: Luís Miguel Martins 
Ao intervalo: 1-1

Marcadores: Danny (13’); Diogo Pereira 834’, 
g.p.); Miguel Pinto (75’)

CRISTINA BORGES
— texto —

Com a vitória, o União Sport Clube de 
Paredes ascendeu ao quinto lugar da tabela 
classificativa e soma agora 34 pontos.

Declarações de Eurico Couto

No final do encontro, Eurico Couto 
admitiu: “Foi um jogo difícil com um 
adversário de qualidade e com uma es-
tratégia que nos reduziu imenso o espa-
ço de jogo. A nossa falta de velocidade 
nos processos de transição dificultou em 

alguns momentos o nosso jogo. Contu-
do, acho que foi uma vitória justa e me-
recida, que não apresentou outros nú-
meros pela falta de eficácia.”

O técnico paredense acrescentou, ainda, 
que a equipa está “focada no trabalho e tem 
a intenção clara de melhorar o desempe-
nho a todos os níveis, todos os dias.” 

Rebordosa continua sem vencer
CRISTINA BORGES

— texto —

A
INDA SEM VENCER neste ano 
2019, o Rebordosa deslocou-se a 
Santo Tirso para um jogo que se 
previa de grandes emoções, não 
fosse o encontro colocar frente a 

frente 1.º e 2.º classificado, da Divisão de Elite.
O conjunto visitante até entrou melhor e 

pôs-se em vantagem logo no início da parti-
da, com um golo assinado por Paulo Oliveira, 
aos quatro minutos. Mas, o Tirsense não se 
deixou abalar e, com uma casa muito bem 
composta (cerca de oito mil pessoas) empa-
tou, quase de imediato (aos sete minutos), 
por intermédio de Ben.

Ao intervalo, o marcador encontrava-se 
empatado e na segunda parte ambas as equi-
pas procuraram o golo. Se na primeira metade 
do segundo tempo foram os rebordosenses a 
estar mais próximos dos festejos, nos últimos 
20 minutos foram os tirsenses a dominar. No 
entanto, a pontaria não esteve afinada e as 
bancadas não voltaram a festejar.

Rebordosa e Tirsense mantêm-se, assim, 
primeiro e segundo classificados, respetiva-
mente, da Divisão de Elite. A equipa orientada 
por Tonanha soma, nesta altura, 46 pontos, 

FICHA DE JOGO
Local: Estádio Abel Alves de Figueiredo, em 
Santo Tirso
Árbitro: João Teixeira

TIRSENSE: Ivo; Marco André (Obama, 22’); 
Hugo Silva; Vilaça; Tomás; Tiago Silva; Ricardo 
Fernandes; Ben (Martins, 56’); Rui Luís (Marci-
nho, 56’/Duarte 89’); Soares; Bobô
Treinador: Tonau

REBORDOSA: Rica; Ricky; Xandão; Tiago Vieira; 
Rui Miguel; Rato; Paulo Oliveira; Sérgio Cardoso 
(Cláudio, 46’); Teixeira; Migas (Edu, 89’); Sousa 
(Ricardo Teixeira, 73’)
Treinador: Tonanha 

Ao intervalo: 1 - 1
Marcadores: Paulo Oliveira (4’); Ben (7’)

por sua vez, os comandados de Tonau con-
tabilizam 41. Quem beneficiou deste empate 
foi o Freamunde, que está agora a apenas um 
ponto da equipa de Santo Tirso e a seis da tur-
ma do concelho paredense.

TONANHA - treinador do Rebordosa

“Isto não é nenhum alarme”

No fim da partida, Tonanha: “Foi um bom 
jogo, muito competitivo, entre duas boas 

equipas, e fizeram jus à classificação que 
ocupam na tabela. As equipas dominaram, 
em momentos diferentes na partida, crian-
do, ambas, oportunidades de golo, mas 
sem conseguirem concretizar. Por tudo isto, 
acho que o empate acaba por se ajustar.”

O técnico do Rebordosa reconhece que a 
sua equipa não conseguiu sair de Santo Tir-
so com a vitória porque “defrontámos um 
grande opositor e por falta de eficácia nas 
oportunidades que criámos.” 

Sobre o início de ano menos positivo, To-
nanha justifica: “Estes resultados devem-se 
a uma série de fatores: nós sabíamos que, 
obviamente, iria acontecer uma queda, que 
acabou por acontecer nesta fase; a estreli-
nha também nos tem faltado; tivemos algu-
mas lesões e jogadores ausentes por moti-
vos pessoais, toda esta série de condiciona-
lismos, todos juntos, acabam por pesar e se 
refletir nos resultados. No entanto, acredito 
que as vitórias vão voltar, naturalmente.”

Os últimos resultados “não criam ansie-
dade no plantel”, na opinião de Tonanha, que 
assegura: “isto não é nenhum alarme, porque 
eu sempre disse que as equipas são muito 
boas e que o campeonato seria disputado até 
à última jornada. Portanto, não me surpreen-
de esta fase que estamos a passar.”

PUB PUB
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ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Costelinhas de borrego

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: Segunda-feira - Abertura 10h00  |  Fecho 15h00  ●  De Terça-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo

DESPORTO

Jorginho abandona futebol
devido a lesão no joelho

►O jogador, de 37 anos, que representava o Aliança de Gandra, anunciou recentemente o fi m da sua carreira, depois de ter sofrido uma
     lesão grave no joelho que o impede de voltar a jogar. 

O 
JOGADOR JORGI-
NHO, que sofreu uma 
fratura grave no joelho 
em outubro de 2018, 
que o obrigou a uma 

intervenção cirúrgica, anunciou o 
fi nal de carreira.

“Estava cheio de vontade de 
ajudar neste projeto de dois anos 
que me foi proposto, sempre com a 
mesma garra e empenho de todos 
estes anos. Contudo, por uma ques-
tão de saúde, não o farei mais en-
quanto jogador de futebol”, escre-
veu o atleta na sua conta no facebook.

Jorginho Santos, de 37 anos, 
sofreu uma fratura grave no joelho 
direito, em outubro do ano passa-
do, durante o jogo do Gandra com 
o Gondomar B. “Após o jogo senti 
dores e na segunda-feira fui fazer 
exames e detetaram três fraturas 
na cartilagem”, recorda o jogador 
que teve de ser operado ao joelho 
direito, fi cando afastado dois meses.

Os colegas tinham esperança na 
sua recuperação, mas Jorginho teve 
de seguir o conselho de médicos es-
pecialistas e retirar-se dos relvados. 
A decisão não foi fácil, garantiu ao 
PAREDENSE o atleta, que já tinha 
mostrado vontade de jogar mais 
alguns anos. “As coisas estavam a 
correr bem e por isso já tínhamos 
falado da possibilidade de fi car 
mais uma época. E a minha ideia 

era essa, para me despedir do 
futebol no ativo. Mas a situação 
acabou por se alterar, precipitan-
do a minha saída. Não termino da 
forma que mais gostaria, mas dei 
o melhor de mim e fi z disso o meu 
objetivo. Objetivo esse que foi 
cumprido”, garantiu.

Após o anúncio da saída, o 
Aliança de Gandra partilhou nas re-
des sociais uma mensagem de agra-
decimento ao atleta. “Jorginho foi 
um atleta importante no Aliança 
de Gandra, pelo seu profi ssiona-
lismo e irreverencia. Ficará pre-
sente na história do Aliança de 
Gandra e é merecedor do maior 
reconhecimento por parte dos to-
dos os associados e simpatizan-
tes”, lê-se na mensagem partilhada 
no facebook, juntamente com uma 
foto do atleta a exibir os trofeus in-
dividuais e coletivos conquistados 
na época dourada de 2015/2016.

Ao longo da sua carreira, Jor-
ginho representou vários clubes, 
Rebordosa, Sp. Braga B, Aliados de 
Lordelo, Gondomar, FC Pedras Ru-
bras, FC Famalicão, Lousada. 

Em 2015/2016 chegou ao Alian-
ça de Gandra e foi uma peça chave 
na subida do clube ao Campeonato 
Nacional. Nessa época marcou 32 
golos e foi considerado o melhor jo-
gador e marcador da Divisão de Elite.

Na época passada teve uma 
passagem pelo USC de Paredes, 
mas em janeiro de 2018 regressou 
ao Aliança de Gandra. Este ano re-

novou contrato com o clube e tinha 
a possibilidade de continuar mais 
uma época.

Novo desafi o no
Aliados de Lordelo,

como adjunto de
Juvenal Brandão

Jogar futebol sempre foi uma 
das suas grandes paixões e, por isso, 
Jorginho Santos garante que este 
não é um momento de despedi-
da, mas sim uma oportunidade de 
abraçar novos desafi os.

Jorginho já chegou a acordo 
com o Aliados de Lordelo para ser o 
treinador adjunto da equipa e mos-
tra-se entusiasmado com este novo 
desafi o profi ssional e a oportunida-
de de trabalhar ao lado de Juvenal 
Brandão, que regressou ao Aliados 
dois anos depois, sucedendo ao téc-
nico Nuno Braga, que abandonou o 
cargo no fi nal de janeiro. “Estou feliz 
com esta oportunidade. Acredito 
que será um desafi o interessante 
e que os 25 anos de experiência 
no futebol, enquanto jogador, se-
rão um ponto forte a meu favor”.

Juvenal Brandão considera 
importante ter alguém na equipa 
técnica com os conhecimentos de 
Jorginho, que foi seu jogador em 
Lordelo e tem vários anos de ex-
periencia no futebol. “Além de ter 
sido meu jogador, e em Lordelo, 

fui tutor dele no curso e sabia que 
ele queria abraçar uma carreira 
de treinador quando deixasse de 
jogar. Devido aos seus conheci-
mentos do futebol, tenho a certe-

za que será uma mais-valia para 
os jogadores e para o clube e que 
vai acrescentar muito valor a esta 
equipa técnica”, sublinhou o técni-
co do Aliados.

AD Lousada venceu nacional de hóquei indoor em Lordelo
►A prova contou com as melhores equipas portuguesas da atualidade e decorreu no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes.

A 
Associação Desportiva 
de Lousada foi a grande 
vencedora da fase fi nal 
do Campeonato Nacional 
de Hóquei Indoor, mascu-

linos, que decorreu no Pavilhão Rota 
dos Móveis, em Lordelo, Paredes.

A prova contou com as melhores 
equipas portuguesas da atualidade 
(quatro femininas e quatro masculinas). 
A fi nal foi disputada por AD Lousada e 
Casa Pia Atlético Clube, tendo a forma-
ção lousadense vencido a partida por 
3-2.

Em segundo lugar fi cou o Casa 
Pia Atlético Clube e em terceiro o AA 
Espinho.

O melhor jogador da prova foi 
Tiago Ventosa, o melhor marcador 

Carlos Silva e o melhor guarda-redes 
Roberto Nogueira.

Em femininos, a equipa vencedo-
ra foi GD Viso, fi cando em segundo 
Lisbon Casuals HC e em terceiro o CF 
Benfi ca.

O prémio de melhor jogadora 
foi entregue a Kotryna Katanovi, que 
venceu também o trofeu de melhor 
marcadora. Já Ana Guerra foi consi-
derada a melhor guarda-redes.

“Ambas as equipas campeãs – 
AD Lousada, nos seniores masculi-
nos, e GD Viso nos seniores femini-
nos – sagraram-se com a vantagem 
mínima de um golo, demonstrando 
a competitividade desta fase fi nal 
e das equipas presentes”, destacou 
a Federação Portuguesa de Hóquei.
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O
RLANDO SANTOS, praticante de 
boccia sénior, a representar a jun-
ta de freguesia da Sobreira, foi o 
grande vencedor do Campeonato 

Nacional de Boccia Sénior Individuais 2018-
2019 Zona Vale de Sousa Oeste, que decorreu 
a 30 de janeiro, no Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo.

Na classificação final, os atletas da junta da 
Sobreira – Orlando Santos e José Maria Lopes, 
arrecadaram o primeiro e terceiro lugares no 
pódio. O município de Lousada conquistou o 
segundo e o quarto lugares, através de Alba-
no Sousa e Licínio Santos, respetivamente.

A prova contou com a participação de 110 
atletas representantes de Lousada, Felgueiras 
e Paredes, e resulta de uma parceria do mu-

Atleta da Sobreira venceu Campeonato
Nacional de Boccia Sénior

►Orlando Santos representou a junta da Sobreira e conseguiu vencer
     a prova disputada em Lordelo, por mais de uma centena de atletas. 

nicípio de Paredes com a PCAND - Paralisia 
Cerebral - Associação Nacional de Desporto.

A modalidade de boccia é reconhecida, 
a nível nacional e internacional, como a mais 
pertinente para praticantes desportivos com 
paralisia cerebral e doenças neurológicas 
afins, bem como outras deficiências motoras 
de origem não cerebral. 

Em nota de imprensa, o município de Pa-
redes refere que, nos últimos anos, tem-se as-
sistido a um incremento significativo da práti-
ca de outros grupos alvo, nomeadamente de 
crianças e idosos sem deficiência. “O boccia 
sénior tem sido um sucesso em Paredes, 
tendo vindo a registar-se um aumento sig-
nificativo do número de praticantes”, refere 
a autarquia na mesma notaB

RUNO SILVA, da equipa Oralklass 
– Amigos do Trail, foi o grande ven-
cedor do Trail do Capitão, disputa-
do a 26 de janeiro, em Rebordosa. 
O atleta completou a corrida de 20 

quilómetros em 1h36m50’s. Em segundo fi-
cou o colega de equipa Pedro Santos, com 
1h37m33’s e em terceiro Pedro Rocha (GDR 
Retorta), com 1h38m36’s.

Entre as senhoras, a mais rápida foi Eva 
Monteiro (Moinhos Run), com 2h13m08’s, 
seguindo-se Sandra Cungha (Amigos Pedal 
Trailagares), com 2h16m41’s e Helena Castro 
(Befitness runners), com 2h32m33’s.

Na prova de 10 quilómetros o melhor 
foi Nelson Loureiro (individual), que cortou 
a meta em 47m44’s. Em segundo ficou Bra-

Bruno Silva venceu 
Trail do Capitão

►O atleta da equipa Oralklass – Amigos do Trail cortou a meta em
     pouco mais de hora e meia.
►Na prova de 10 quilómetros o melhor foi Nelson Loureiro.

ziela Rocha (Oralklass - Amigos do Trail) e 
em terceiro Joaquim Silva (Adosa Os Santa 
Apolónia).

A prova contou, ainda, com uma cami-
nhada que percorreu os trilhos e caminhos 
de Rebordosa, Vandoma e Baltar e foi organi-
zada pelo Grupo Desportivo da Portela, com 
o apoio da câmara de Paredes e da ATAD – 
Amigos do Trail Associação Desportiva.

Abel Moreira, presidente do GD da Portela, 
fez um balanço positivo desta primeira edição 
da prova, que juntou mais de 600 atletas. “Acho 
que toda a gente ficou muito agradada com 
a logística e organização. Tivemos algumas 
desistências e alguns atletas a necessitar 
de assistência dos bombeiros de Rebordo-
sa, devido a entorses e quedas, mas dentro 
daquilo que esperávamos correu muito 
bem”, garantiu o dirigente, admitindo que o 
feedback que receberam dos atletas foi muito 

positivo.
“Se voltar-

mos a organi-
zar a prova no 
próximo ano 
conseguiremos, 
facilmente, ul-
trapassar as 
mil inscrições”, 
acrescentou Abel 
Moreira, garan-
tindo que o GD 
da Portela vai re-
unir com as res-
tantes entidades 
envolvidas na 
organização para 
fazer um balanço 
e traçar objetivos 
para o próximo 
ano.

HELENA NUNES
— texto —
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Escola Secundária de Vilela
................................................................................

● Eduardo,11.º VB

Escola, um futuro promissor!

P
resume-se que qualquer pessoa que procure ocupar uma posição 
na sociedade possua algum tipo de preparação prévia. Conclui-se, 
assim, que a qualidade de vida de cada individuo provém dessa 
preparação, sendo esta adquirida num estabelecimento público,a 

Escola. Sendo eu próprio alguém que se encontra nesta fase de aperfeiçoa-
mento, coloco o dilema: a escola prepara-nos para um futuro promissor?

A escola proporciona a um sujeito duas das principais ferramentas 
primordiais, sendo uma delas o conhecimento geral. Este conhecimento 
é a principal razão para qual a frequentamos e, na minha opinião, não 
somos bem preparados a esse respeito. Tal como mencionado previa-
mente, para uma certa posição é-nos solicitado um conhecimento espe-
cífico que, por causa da generalização deste, nunca acabamos por ter. E, 
quando no final da nossa formação, este conhecimento se torna espe-
cializado, esta ação já é tardia e muitos não a conseguem aproveitar por 
incapacidades académicas ou monetárias.

A outra competência consiste na preparação social que, por outro 
lado, acredito que seja muito bem proporcionada. Desde o início, somos 
apresentados a um grupo de pessoas que não conhecemos e somos 
desde então encorajados a não só interagir, mas também a trabalhar e a 
desenvolver amizades com estes indivíduos. Acabamos por aprender a 
trabalhar em equipa, ferramenta que será primordial no futuro.

Em conclusão, apesar das suas falhas, acredito que a escola propor-
ciona um futuro promissor e que, no geral, nos prepara definitivamente 
para a vida social.

................................................................................
● José Luís, 11º VB

A escola prepara-me para 
um futuro promissor?

A 
questão sobre se a escola prepara, realmente, para um futuro 
promissor é muitas vezes colocada à sociedade e, principal-
mente, aos alunos, porém a resposta não é unânime.

Na minha opinião, a escola, e mesmo o próprio ensino em 
Portugal, não preparam os alunos para o seu futuro no mercado de tra-
balho e, ao invés, estes preocupam-se mais com as notas obtidas pelos 
alunos nos exames comparativamente a níveis europeus. Esta preocupa-
ção em demasia com os rankings por parte do Ministério da Educação e 
por parte das escolas entre si, faz com que, por vezes, muitos estudantes 
que terminam o seu percurso académico se deparem sem ferramentas 
suficientes para que ocorra uma boa integração no mercado de trabalho.

Porém, e contribuindo ainda mais com o meu descontentamento 
sobre esta questão, este problema não ocorre só em Portugal. Segundo 
um estudo britânico realizado pela “Career Colleges Trust”, publicado no 
jornal “Independent” em 2015, indica que 76% dos mil alunos entrevis-
tados afirmam que as escolas estão mais preocupadas com os bons de-
sempenhos e resultados obtidos pelos alunos.

Apesar deste problema, e voltando a Portugal, existem alunos que 
realmente se conseguem destacar e chamar atenção de grandes empre-
sas nomeadamente a NASA, como é o caso de Ricardo Monteiro que fez 
a sua licenciatura e o seu mestrado em Engenharia Eletrotécnica na Es-
cola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria e 
que se viu a estagiar na NASA durante 6 meses.

Estas discrepâncias fazem com que esta questão se torne muito subjeti-
va. O que faz com que diversos alunos se vejam sem as ferramentas necessá-
rias exigidas no mercado de trabalho e outros conseguiam ser reconhecidos 
internacionalmente, será culpa dos alunos, das escolas ou do ensino? 

PUB PUB

A 
TRAIL TEAM BIFASE, 
equipa de Paredes que 
foi campeã nacional de 
Ultra Trail em 2018, con-
quistou recentemente o 

primeiro lugar por equipas no Lou-
zan Trail 2019, competição que de-
correu na Lousã, conhecida por ser 
uma das provas mais competitivas 

Equipa de Paredes venceu
o Louzan Trail 2019

►A prova de ultra trail contou para o Campeonato Nacional de Ultra Trail Série
     150, num evento organizado a nível ibérico.

de sempre, disputada em território 
nacional.

A prova foi organizada a nível 
ibérico, juntando os melhores atle-
tas dos dois países. No top 10 fica-
ram três atletas portugueses e sete 
espanhóis.

A Trail Team Bifase esteve repre-
sentada por três atletas. Nuno Silva 
e Hugo Gonçalves conquistaram o 
segundo e terceiro lugares da clas-
sificação geral. Já Leonel Cunha 

terminou a prova na 15.ª posição. A 
equipa conseguiu ainda garantir o 
1.º lugar coletivo na prova a contar 
para o campeonato Nacional de Ul-
tra Trail Série 150.

“Embora os resultados sejam 
de relevo, a equipa continua a tra-
balhar para nos próximos even-
tos conseguir chegar ao lugar 
mais alto do pódio”, garantiu José 
Sá, diretor da equipa.
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“A Natureza é a melhor sala de aula” é o 
mote para o programa Educativo 2018/2019 
do CRE, Porto.”

Este programa nasce no contexto da expe-
riência da Rede de Escolas desenvolvida entre 
2014 e 2017 no âmbito do Futuro - projeto das 
100.000 árvores na Área Metropolitana do Porto.”

Aproveitando o bom tempo que nos con-
vidava a sair da sala, no dia 14 de janeiro, ini-
ciámos a primeira atividade do Projeto da Rede 
de Escolas do Futuro - “A Natureza é a melhor 
sala de aula”.

Para nos orientarmos ao explorar o espaço 
da escola tínhamos um guião que começava 
assim...

A NATUREZA É A MELHOR SALA DE AULA
..................................................................................................................................................................................................................

Alunos do 3.º A    ●     Escola Básica de Recarei

O Inverno no jardim da
escola e o que ele esconde!

“Vamos conhecer a biodiversidade dos es-
paços verdes da nossa escola e identificar as 
diferenças entre espaços, com mais ou menos 
coberto vegetal. As árvores perderam grande 
parte das folhas mas o chão, os troncos e os ra-
mos também podem ter vida e muita cor!”

A primeira tarefa, já no recreio, foi escolher 
dois locais diferentes para exploração. Para aju-
dar no registo da sua localização, estivemos a 
identificar os pontos cardeais. Identificámos 
o Oeste pelo local onde vemos o pôr-do-sol (a 
zona do charco) e a partir daí, os outros pontos.

Escolhemos o jardim do lado esquerdo 
(Este) e a zona do charco (Oeste) porque têm 
realmente um coberto vegetal muito diferente, 
permitindo fazer muitas observações e recolhas.

Esta atividade não foi concluída hoje porque 
a professora nos queria mostrar este charco que 
viu há três semanas, atrás da escola. A dúvida 
era se seria um charco temporário criado pela 
acumulação das águas da chuva ou um charco 
permanente...

A observação mostrou-nos que era um char-

co temporário, porque não tinha água. Pudemos 
observar com muita atenção o solo e aprende-
mos uma nova palavra, “sedimentos”. Esta pala-
vra foi-nos apresentada depois de uns dizerem 
que podíamos ver o lodo do fundo do charco e 
outros falarem de musgo e até algas. Com a má-
quina fotográfica e com lupa no telemóvel para 
os pormenores fotografámos esses sedimentos. 
A próxima tarefa será recolher uma amostra 
para, na sala, observar no microscópio.

Junto ao charco, pudemos ver uma espé-
cie exótica e infestante, a erva-cortadeira ou 
Erva-das-Pampas que foi arrancada quando se 
fez a colocação das bolas de semente naquele 
espaço. Tirámos fotografias também com a lupa 
e usando as mãos, pudemos perceber por que 
é que aquela planta tem aquele nome! Se ten-
tássemos arrancar uma daquelas folhas íamos 
cortar-nos, de certeza!

O solo tem muito coberto vegetal, ótimo para 
receber espécies animais. Não vimos diretamen-
te um animal mas vimos os seus vestígios! Havia 
muitos excrementos de coelho! Este é um bom 
local para eles porque têm alimento e refúgio.

Quando regressávamos à escola, a Maria 
Letícia chamou a atenção para um animal, o 
gafanhoto! Se ele não tivesse passado à frente 

dela nem o víamos pois conseguia disfarçar-se 
mesmo bem nas plantas!

A paragem seguinte foi para observar 
líquenes. Havia muitos mas observámos es-
pecialmente dois, aproximadamente do tama-
nho de um CD, para tentarmos saber quantos 
anos teriam... Como sabemos que crescem 2 
ou 3 milímetros por ano, percebemos logo que 
tinham muitos, muitos anos! Já sabemos que 
os líquenes resultam de uma associação entre 
uma alga e um fungo e que são muito impor-
tantes porque servem de alimento e de refúgio 
a muitos pequenos animais.

Numa Saída de Campo não observamos 
só Seres Vivos! As rochas e os cursos de água 
são outros dos aspetos que hoje observámos. 
Pudemos reparar na forma como as rochas se 
apresentavam e reparámos nas pequenas li-
nhas de água.

Mesmo antes de chegar à escola, ainda ob-
servámos e identificámos algumas espécies de 
árvores que já conhecemos muito bem como 
o Carvalho, o Pinheiro e o Sobreiro.

Esta zona à volta da nossa escola é excelen-
te para falar de biodiversidade! Não precisa-
mos de andar muito para entrar na sala de aula 
da Natureza!

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

MAKE A DREAM COME TRUE

N
o dia 15 de janeiro, as 
professoras e alunos do 
10.º e 11.º anos de Inglês 
da Escola Secundária Da-

niel Faria, de Baltar, organizaram 
a atividade Make a Dream come 
True!, inserida nas Efemérides de 
Língua Inglesa, como uma forma 
de celebração de todos os heróis 
e heroínas que sempre lutaram 
pelos seus sonhos e por uma so-
ciedade mais justa e feliz.

Desta forma, os alunos do 10.º 
ano encarnaram personagens his-
tóricas como Mahatma Gandhi, Nel-
son Mandela, Malala Yousafzai ou 

Martin Luther King e retrataram par-
tes de discursos bem conhecidos des-
tes heróis para a comunidade educa-
tiva. Escreveram também mensagens 
representativas de sonhos em balões, 
que depois foram lançados, para as le-
var a diferentes partes do mundo. En-
tre estes sonhos, encontravam-se os 
de um mundo sem violência, em que 
todos são respeitados independente-
mente da sua cor, orientação sexual e 
condição social. 

Por sua vez, os alunos do 11.º 
ano partilharam os seus sonhos com 
a comunidade educativa. Para isso 
montaram pequenos stands em que 

demonstraram e concretizaram os 
seus sonhos. Foi possível participar 
em viagens a lugares maravilhosos, 
encontros com futebolistas famosos, 
viajar em máquinas do tempo que 
nos levaram ao passado, presente 
e futuro, e até entrar numa pastela-
ria com pastéis finos. Outros grupos 
procuraram concretizar o sonho de 
terceiros e enviar uma mensagem so-
lidária através de doação de sangue, 
da consciencialização da comunidade 
LGBT, de ajuda aos sem-abrigo e da 
realização de sonhos de crianças. Foi 
ainda possível testemunhar a criação 
da empresa “A Dream’s Voice” que 

permitiu que todos tivessem acesso à 
realização do seu sonho.

Todas estas apresentações fo-
ram feitas em língua inglesa, uma 
vez que foram realizadas no âmbito 
da disciplina de Inglês.

A atividade teve uma partici-
pação muito ativa de todos, desde 
os alunos até aos funcionários e 
professores da escola. Todos foram 

unânimes em afirmar que os alu-
nos estavam muito bem organi-
zados e que a atividade foi muito 
dinâmica e interativa, tendo dado 
vida à escola. Também foi opinião 
geral que esta atividade deveria 
realizar-se mais vezes, pois a es-
cola adquire outro dinamismo 
quando todos estão envolvidos na 
realização de um projeto comum.

Carvalho

Charco LíquenesInvasora - plumas à lupa

PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

P.E ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES (II)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

N
a sessão do Senado de 
19 de Julho, onde os 
assuntos das vestes ta-
lares e da perseguição 
ao clero voltariam a 

ser abordados, Silva Gonçalves res-
ponde ao senador Bernardo Nunes 
Garcia, que o questionara acerca do 
seu posicionamento político. Con-
trariando a assertividade e frontali-
dade com que se considerara repu-
blicano num artigo do jornal Defesa 
pouco depois do 5 de Outubro de 
1910, o sacerdote revelava-se agora 
bem mais pragmático: 

«Quanto ao Sr. Nunes Garcia 
dizer que sou republicano, não res-
pondo que o sou com honra, como 
não o diria se me tivesse chamado 
monárquico; as minhas crenças 
políticas guardo-as para mim e só 
tenho a dizer que os católicos não 
têm preferência pelo regime mo-
nárquico ou pelo regime republica-
no; os católicos não têm política, o 
que desejam é a igualdade de direi-
tos para todos os cidadãos.»

A 17 de Dezembro, Silva Gon-
çalves interpela o então ministro do 
Interior, Artur Rodrigues de Almeida 
Ribeiro, acerca de uma eventual in-
tenção do Governador Civil do Porto 
(Pereira Osório) de encerrar a sede 
da Associação Juventude Católica 
daquela cidade. O ministro respon-
de que não tinha conhecimento de 
tal intenção. Porém, a referida as-
sociação, sob a acusação de se ter 
desviado dos fi ns a que se destinava, 
acabaria mesmo por ser dissolvida… 
no dia seguinte (18 de Dezembro).

As intervenções de Silva Gon-
çalves de combate à perseguição 
religiosa não impediriam, contudo, 
que sobre si recaísse a crítica de al-
guns dos seus pares, por usar de 
uma postura que procurava agradar 
simultaneamente a republicanos e 

«As minhas crenças políticas guardo-as para mim e só tenho a dizer que os católicos não têm preferência pelo regi-
me monárquico ou pelo regime republicano; os católicos não têm política, o que desejam é a igualdade de direitos 
para todos os cidadãos.»

eclesiásticos. Em entrevista concedi-
da ao jornal Opinião a 13 de Março 
de 1916, referindo-se à Lei da Sepa-
ração, Silva Gonçalves assumia ser 
necessário acabar com «a falta de 
compreensão que tem havido entre 
os republicanos e nós e entre nós e 
eles; expliquemo-nos e tudo se re-
solverá». Adiante, asseverava que lhe 
causava «nojo» a confusão que era 
feita entre católicos e monárquicos, 
dizendo que «quem não sabe que 
muitos monárquicos que hoje apre-
goam a sua fé católica jamais foram, 
se quer, respeitadores do catolicis-
mo, e que se dizem crentes hipocri-
tamente para conseguirem atrair os 
verdadeiros católicos ao seu ideal 
político» (Madureira, 2003:126 e ss.).

tropas que partirem para o campo 
de batalha está autorizada pelo Go-
verno» (sessão de 22 de Agosto de 
1916).

No dia 27 de Abril de 1917, Sil-
va Gonçalves tem a oportunidade 
de interpelar directamente Afonso 
Costa, que era já então o presidente 
do Ministério (chefe do Governo) e 
ministro das Finanças. O sacerdote 
começa por afi rmar que gostaria de 
ver «um inquérito às contas da guer-
ra (…) para evitar a suspeita de que, 
à sombra do nome de homens pú-
blicos, outros se locupletem à custa 
do Tesouro Público.» Em seguida, 
prossegue narrando os refl exos da 
crise das subsistências no Minho e 
região norte do país, que tão bem 

conhecia. Critica ainda o carácter 
persecutório da Lei da Separação, 
bem como a retirada dos bens da 
Igreja e respectiva incorporação no 
Estado (DS, 27/04/1917). 

Em resposta à interpelação do 
antigo pároco de Vandoma, Afon-
so Costa começa por referir que 
concordava com as considerações 
feitas acerca das despesas da guer-
ra. Quanto às subsistências, Costa 
refere que «a situação é terrível em 
todas as partes do mundo» e que 
«nalguns países há difi culdades 
maiores do que em Portugal, o que 
não quer dizer que o governo não 
estude o assunto e não procure ate-
nuar o mal quanto possível». Sobre 
a questão religiosa, nomeadamente 
quanto aos bens do Estado e que 
eram da Igreja, o político republi-
cano mostra-se um pouco mais 
sarcástico. Afonso Costa refere que 
«esses bens sempre foram do Esta-
do, já desde D. Dinis. O Estado não 
se apropriou deles, pertenciam-lhe; 
voltaram para o Estado. E estão sen-
do aplicados precisamente em har-
monia com os princípios da religião 
cristã. São os clericais, a cuja classe 
Sua Ex.cia não pertence, que dizem 
que o Estado se apropriou dos bens 
chamados da Igreja» (idem). 

Note-se que Afonso Costa faz 
duas óbvias observações provoca-
tórias a Silva Gonçalves. A primei-
ra, quando refere que os bens que 
foram subtraídos à Igreja estavam 
a ser aplicados pelo Governo da Re-
pública «em harmonia com os prin-
cípios da religião cristã»; a segunda, 
a título mais pessoal, quando refere 
que o senador e padre «não perten-
ce» à «classe dos clericais». 

(Continua)

Silva Gonçalves (esq.) interpelou Afonso Costa (dir.) na Câmara dos Deputados

No âmbito do esforço portu-
guês de mobilização para a Gran-
de Guerra (1914-1918), instalara-se 
uma polémica acerca da presença 
ou não de capelães nas fi leiras do 
Exército. Uma questão controversa 
que dividiu opiniões, dentro e fora 
dos círculos republicanos. O sena-
dor católico resolvera então ques-
tionar o presidente do ministério e 
ministro das Colónias, António José 
de Almeida, sobre se os soldados 
haveriam «de ter ao seu lado padres 
católicos a abençoá-los em nome 
de Deus.» Pondo fi m às dúvidas que 
então se levantavam, e das quais 
Silva Gonçalves fazia eco, o ministro 
respondera afi rmativamente, dizen-
do que «a ida de capelães com as 

PUB
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FICHA TÉCNICA

1792
Aliança austro-prussiana contra a França 
que por sua vez havia declarado guerra con-
tra a Áustria e a Prússia;
____________________________________

1812
Nascimento do escritor inglês Charles Dic-
kens, que com o romance Oliver Twist (1837), 
deu início à série de romances em que foca 
o mundo da pobreza e da delinquência, 
sendo o romance David Copperfield (1849-
1850), a sua obra prima incontestável;
____________________________________

1894
Morte de Adolf Sax, musicólogo alemão, 
criador do saxofone e construtor de instru-
mentos musicais;
____________________________________

1900
Criada uma Comissão Representativa do 
Trabalho, o que deu origem ao Partido Tra-
balhista da Inglaterra;
____________________________________

1915
António Manuel Pereira Ribeiro é bispo do 
Funchal, sendo a primeira acontecida na Re-
pública Portuguesa;
____________________________________

1927
Revolta da Viradeira, em Lisboa, justificou a 
criação da Polícia de Informações, inspiran-
do a PIDE-DGS;
____________________________________

1944
Forças alemãs atacam a frente em Anzio, no 

decurso da II guerra Mundial;
____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. A caminho do sul da co-
lónia, o subsecretário de Estado visitou a ser-
ração de Fá, do industrial Fausto Teixeira. No 
posto administrativo de Bambadinca percor-
reu as instalações, o mesmo fazendo na po-
voação de Chitole. Em Porto Gole, recebido 
pelos Balantas, inaugurou o posto sanitário 
definitivo e visitou as obras da residência, 
sendo então inaugurado o monumento a 
Diogo Gomes, explorador da Guiné, no local 
onde foi morto pelos indígenas;
- Liminarmente rejeitada a proposta da In-
glaterra para a divisão da Palestina em duas 
zonas, judaica e árabe, sob administração 
conjunta;
____________________________________

1952
Autor de “Serra Mãe”, morre o poeta Sebastião 
da Gama;
____________________________________

1964
Num show visto por 73 milhões de pessoas na 
TV, os Beatles estreiam-se na TV dos EUA;
1965 – Início dos bombardeamentos aéreos 
da aviação dos EUA sobre o Vietname;
____________________________________

1974
Nas Antilhas, arquipélago da América Central, 
constituído por quatro ilhas, a de Granada 
torna-se independente;
____________________________________

1975
Criação do IAPMEI – Instituto de Apoio às Pe-

quenas e Médias Empresas;
____________________________________

1984
No centro de Lisboa, membros das FP-25 as-
saltam uma viatura de transporte de valores e 
roubam cerca de 540 mil euros;
- Com 73 anos morre o ator Francisco Ribeiro, 
também conhecido por Ribeirinho, responsá-
vel pela estreia de Samuel Beckett em Portugal;
____________________________________

1986
Jean-Claude Duvalier, que fora presidente do 
Haiti, abandona o país;
____________________________________

1990
A denominada “banqueira do povo”, Maria 
Branca dos Santos ou, também, D. Branca, é 
condenada a dez anos de prisão;
____________________________________

1991
Posse do primeiro-ministro do Haiti, o padre 
Jean-Bertrand Aristide, eleito por sufrágio 
universal;
____________________________________

1992
O Tratado da União Europeia é assinado, em 
Maastricht, cidade holandesa;
____________________________________

1995
O presidente da câmara de Lisboa, Jorge Sam-
paio, anuncia a candidatura à Presidência da 
República;
____________________________________

1999
Apresentação de Mário Soares como cabeça 

de lista do PS às eleições do Parlamento Eu-
ropeu, no decurso do encerramento do XXI 
Congresso;
____________________________________

2004
A União Europeia e os 16 países da África 
Central e Oriental iniciam as negociações 
para o acordo de livre troca, que se esten-
derão até 2007;
____________________________________

2005
Em Londres, na leiloeira Christie’s, são ven-
didos oito quadros de Picasso por cerca de 
13,4 milhões de euros;
____________________________________

2006
É libertado o marroquino Mounir el Mo-
tassadeq, que havia sido condenado em 
agosto de 2005, na Alemanha, por envol-
vimento no atentado de 11 de setembro 
de 2001;
____________________________________

2007
O cronista do Expresso José Manuel dos 
Santos é distinguido com o Prémio da Cróni-
ca João Carreira Bom/Sociedade da Língua 
Portuguesa;
- Ana Luísa Amaral, poetisa, vence o Prémio 
Literário Casino da Póvoa/Correntes d’Escri-
tas, com a obra “A génese do Amor”;
____________________________________

2008
Parlamento francês ratifica o Tratado de Lis-
boa, 32 meses depois dos eleitores recusa-
rem num referendo o projeto de Constitui-
ção da União Europeia.

Dia 7
Biblioteca da Fundação A Lord
10h00 – Do livro para o palco - teatro para os mais jovens: “ 
A farsa de Inês Pereira”, por Atrapalhar-te Produções Teatrais

Dia 9
Escola Secundária de Paredes
21h30 – Apresentação do livro de Beatriz Meireles “Depois 
da morte um amendoal em flor”

Dia 9
Casa do Povo de Bitarães
21h30 – PT Paredes com Teatro: “Teatro dentro do teatro, é 
de doidos!”, pelo Grupo de Teatro de Bitarães

Dia 13
Museu A Lord
14h30 – Atelier gratuito de artes manuais: silhueta em tela

Dia 14
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “O que é o amor?”, de Davide 
Cali

Dia 17
Casa da Cultura de Paredes
11h00 – Espetáculo para bebés: “A viagem e balão do meu 
irmão João”

Dia 20
Museu A Lord
14h30 – Sessão de cinema: A Bela e o Monstro

Dia 10
Avenida Senhor dos Aflitos
19h00 – Feira de antiguidades, colecionismo e velharias

Dia 14
Espaço Aje
14h30 – Exposição “Amor sem preconceito”

Dia 15
Escola Secundária de Lousada
21h00 – Abertura do Ano Municipal da Educação

Dia 16
Casa das Videiras, Parque Urbano
Das 09h30 às 12h30 – Biolousada: Paleontologia - ativida-
de dinossauros no quintal

Dia 10
Biblioteca Municipal
11h00 – Projeto Algodão Doce: teatro para bebés “A cozinha 
da avó”

Dia 11
Entrada da câmara municipal de Paços de Ferreira
09h00 – Inauguração da exposição de comemoração do 
70.º aniversário da Declaração dos Direitos do Homem

Dia 13
Casa da Cultura da Seroa
21h30 – Apresentação do livro “Eternizar memórias”, do ta-
noeiro Manuel Maia

Dia 16
Museu Municipal do Móvel
21h30 – Inauguração da exposição de fotografia “Narrativa 
fotográfica – contraditórios”, de Rui Maia

Dia 17
Biblioteca Municipal
10h30 e 11h30 – Música com bebés e papás “Pedro e o 
Lobo”

Dia 8
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição de fotografia “A Central 
de Captação do Sousa”

Dia 8
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Da Portugalidade à Lusofo-
nia” de Vítor Sousa

Dia 9
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade “Construção de por-
ta-retratos”

Dia 13
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “A Idade da Pedra”

Dia 20
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Força Ralph”
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Ler para saber

20 – GUINÉ PORTUGUESA
O homem do Cinema - por Lucinda Aranha Antunes

P
ara que não passasse em claro “o 
homem do Cinema” – O Manuel 
Joaquim -, recuperando a “Memó-
ria das guerras coloniais”, edita-
mos uma plaqueta de 24 páginas, 

para distribuir aos camaradas militares do 
“célebre” Batalhão de Caçadores 507, sob o 
título Guiné-Bissau Jangadas de Pau, no ano 
de 1997.

Na página 17 da dita edição encontra-
-se a referência ao “homem do cinema” com 
o título “Cinema abundante em Bula/10”, 
onde descrevemos as duas sessões e Ma-
nuel Joaquim, apresentadas ao “excelen-
tíssimo público, autoridades militares e ci-
vis”, tempos decorridos de 1963 a 1965. E a 
“coisa” passou adiante, tal como o “homem” 
que, pelas suas peripécias, merecia um fil-
me sobre as suas andanças, nos parecia 
arredado dos holofotes, no torpor da me-
mória, eis se não quando numa emissão da 
RTP-África nos surge alguém a falar sobre 
“O Homem do Cinema”. 

- A la Manel Djoquim i na bim -, concluin-
do que esse “alguém”, que falava com ab-

soluto conhecimento de causa, era Lucinda 
Aranha Antunes, uma das filhas mais novas 
de Manuel Joaquim, a apresentar o livro O 
Homem do Cinema.

Não temos dúvida que muitos militares 
da época e civis gostariam de ter a opor-
tunidade de ler este manual histórico que 
tem por personagem principal aquele que 
classificamos, então, como o colonial per-
feito, que continua a viver na nossa retina, 
real e autêntico como se tivesse acabado 
de se cruzar connosco, exatamente aqui e 
agora – em Bula -, no mesmo largo, a 28 de 
Março de 1997, e dar-lhe uma moeda como 
então, com um abraço, mas agora para nos 
passar outro filme ou o mesmo, mas ao 
contrário (in Guiné Bissau, Jangada de Pau).

A autora – Lucinda Aranha Antunes – 
é licenciada em História pela Facldade de 
Letras da Universidade de Lisboa. Foi pro-

fessora do Ensino Secundário e coautora de 
P5rogramas e Guias de Apoio escolares. 

Filha do biógrafo, é também autora dos 
livros Melhor do que cão é ser cavaleiro e No 
reino das orelhas de burro.

DUNQUERQUE

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

(Continuação da edição anterior)

Já de passagem fizemos alusão ao mostei-
ro primitivo, cuja história temos de considerar 
àparte da da igreja. Anterior a ela, subsistiu 
durante seculos para além da construção do 
tempo românico. Com obras de conservação 
que lhe iam fazendo perder o fácies primiti-
vo: Repararãose os tres lanços da Claustra e 
galaria q estauão com espeques p.ª cahir (Est. 
de 1647). Também com acrescentos e adap-
tações, evidentemente; e tais que, da cons-
trução medieval já poucos vestígios haveria 
quando, no último quartel do século XVII, foi 
totalmente refeito, desde os alicerces, como 
diz a inscrição a fundamentis.

Foi uma das últimas obras do monge ar-
quitecto Fr. João Turriano (151). 

A Portaria é simples; sobre a porta, um ni-
cho de motivos barrocos, ocupado pela ima-
gem de S. Bento. Dá acesso a um vasto átrio, 
ao fundo do qual colocaram modernamente 
o belo fontenário vindo do Salão da comu-
nidade e datado de 1718 (152). Deste átrio 
passa-se ao Claustro, e uma escada de grande 
envergadura e muito bem lançada dá acesso 
ao andar superior. À direita da portaria, a “por-
ta de carros”, que dava para o Recibo à direita, 
e para o átrio da portaria à esquerda. 

Na linha da Portaria, para cima do recibo, 
os aposentos abaciais e Hospedaria (actual re-
sidência paroquial).

O Claustro, de sete arcos por face, é de 
rara beleza. Colunas monolíticas, com capitéis 
de forma dórica. Arcaria talvez alta demais, 
em relação ao raio do arco. Nas galerias su-
periores, varandas com três janelas de saca-
da por face, seus ferros vulgares e simples. 
No pavimento, sepulturas de monges. Na ala 

Sul, o Refeitório, amplo, com quatro janelões 
rectangulares abertos em arcos adossados; 
na parede fronteira, uma arcaria cega corres-
pondente, ao abrigo de cujos arcos se vêem 
cachorros de pedra (3 por arco), em que as-
sentavam as tábuas dos bancos; a linha de 
janelões é precedida pelo púlpito do leitor, 
aberto na parede em sacada e acessível por 
escada interior na mesma. No interior de um 
dos arcos viam-se ainda, à data em que visi-
tamos o mosteiro (1941), restos de um painel 
de azulejos de florões (azul, amarelo e bran-
co), séc. XVII. À cabeceira, dois cachorros, 
correspondentes ao lugar de Dom Abade, e 
por cima um grande rectângulo cavado, onde 
naturalmente estaria o quadro da última Ceia. 
– Formando ângulo com este refeitório, um 
segundo, na ala Nascente, com tres janelas 
para o pomar, púlpito, ministra, etc; a mesma 
cozinha servia os dois refeitórios (153).

Nas galerias superiores, ficavam: na do 
lado Norte, ao correr da igreja, a Biblioteca 
e o Capítulo; nas outras, dormitórios com as 
celas dos monges, suas janelas para o exterior 
e portas para o corredor que circundava o 
claustro. Nos ângulos SE e SO deste andar su-
perior do edifício, duas magníficas varandas, 
de telheiro assente em arcaria com quatro al-
tos pilares, constituem dois amplos e delicio-
sos miradouros, tendo a galeria interior que 
os liga seus 53m de comprido.

Com pequenas alterações funcionais, o 
edifício conservou-se até final, e é o que ainda 
hoje admiramos.

Terreiro.
Na Cerca, em que, pode dizer-se, não ha-

via triénio em que se não fizessem obras nos 
muros e se não plantassem árvores e vides, 
exigiam especial atenção certos anexos. Em 
primeiro lugar, os moínhos: o Dom Abade 
Fr. Romano Cerveira fez hũa casa cõ moinho 
alueiro & negreiro & hũa caixa grande p.ª a fa-
rinha do uerão (Est. de 1629). Depois, os abri-
gos para os animais domésticos, as casas para 
os criados e, até, alguma obra de embeleza-
mento. O Dom Abade Fr. Brás Soares, que fez 
hũa Caza de Tinello pera os moços e hũa Caza 
pera Galinharia, também teve a bela fantasia 
de fazer hũa Fonte com suas escadas, Patios 
e assentos, e nella em hũ nicho hũa imagem 
de s. Braz, em q pos uinte castanheiros (Est. 
de 1641). Ainda existe, essa fonte, e com uma 
data gravada – uma data que a história de 
Portugal recorda com orgulho – 1640.

No Terreiro, o Dom Abade Fr. Romena 
Cerveira concertou a casa da Renda que esta 
fora da portaria (Est. de 1629). E Fr. António 
Pinto leuantou hum cunhal da capella de N.ª 
S. q esta no adro, que com o tempo arruinou. 
Ainda não existiam o Cruzeiro nem a Casa da 
Audiência e Cadeia, mas lá estava, no recio do 
Mosteiro, o velho carvalho, ao pé do qual, às 
quartas-feiras, o juiz do Couto fazia as audiên-
cias.

14. ÚLTIMOS ABADES DO SÉC. XVII

39. Fr. Gaspar dos Reis. 1680-83.
Natural de Barcelinhos, foi baptizado em 

Santa Maria de Gilmonde a 20 de Janeiro de 
1628. Tomou hábito em Tibães a 13 de Janeiro 
de 1646. Era Padre Mestre. Antes de ser Aba-
de de Travanca, já o fora da Estrela em Lisboa 
(1671). Depois, ainda o foi do Porto (1686), 
Santo Tirso (1692) e finalmente Rendufe 
(1707) (154).

40. Fr. Simão da Assunção. 1683-86.
Natural de Paços de Gaiolo, próximo do 

nosso mosteiro de Pendorada (do actual con-

celho do Marco de Canaveses), veio de Abade 
de Santa Maria da Miranda (1674). E dele não 
temos outra notícia (155).

41. Fr. Alexandre da Paixão. 1686-89.
Este benemérito monge, autor mais que 

provável das Monstruosidades do tempo e da 
fortuna, era natural da vizinha vila de Amaran-
te, e foi baptizado na paroquial de S. Veríssi-
mo a 7 de Julho de 1631. Era filho de João Cle-
mente e Maria Carvalho, e seu nome secular 
Alexandre Teixeira mudou-o pelo de Frei Ale-
xandre da Paixão, quando tomou hábito em 
Tibães a 15 de Abril de 1647. Antes de ser Aba-
de de Travanca, esteve conventual nos mos-
teiros do Porto e Lisboa, e em 1680 foi eleito 
Abade de Bustelo, junto a Penafiel; e passado 
um triénio no Definitório, veio para Travanca 
exercer o abaciado, findo o qual voltou para o 
Definitório. Faleceu paralítico em Travanca em 
1700 ou princípios de 1701 (156).

42. Fr. Martinho da Conceição. 1689-92.
Natural do lugar da Portela, de S. Marti-

nho de Leitões (Guimarães), filho de Francis-
co Marques e Maria Antónia, foi ali baptizado 
a 16 de Novembro de 1633. Chamava-se no 
século Martinho Pereira, nome que mudou 
pelo de Frei Martinho da Conceição, ao tomar 
hábito em Rendufe, a 16 de Outubro de 1658. 
Como o seu antecessor, fora também Abade 
de Bustelo (1683), antes de o ser de Travanca 
(157).

43. Fr. Manuel da Encarnação. 1692-95.
Manuel de Miranda e Lemos era o seu 

nome civil. Natural de Vila do Conde, foram 
seus pais António de Miranda e Ana de Le-
mos. Entrou para a Ordem Beneditina em 
1658. Antes da abadia de Travanca, teve a de 
Palme (1686). E depois da de Travanca, teve as 
de Refojos de Basto (1698) e Paço de Sousa 
(1704), cujo triénio não acabou, falecendo em 
1705 (158).

(Continua na próxima edição)

(assinatura de Fr. João Turriano)

Para ficarmos com uma ideia mais exacta 
do conjunto que formava o mosteiro do sé-
culo XVII, temos de pensar ainda na Cerca e 
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HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

H
ipólito de Meireles Afon-
so Faião, filho de Domin-
gos de Meireles Noguei-
ra, Familiar do Santo Ofí-
cio e de Maria Vieira de 

Barbosa. Nasceu em Cete a 13 de 
Agosto de 1695 e faleceu na mesma 
freguesia a 8 de Junho de 1775.

Hipólito casou com D. Marga-
rida de Faria Leite ou Margarida 
Isabel de Faria Leite Correia, filha 
de Manuel Leite de Faria Correia, 
natural de Barcelos e de Ângela de 
Brito e Lima, natural de São Gonçalo 
do Rio de Janeiro, a qual nasceu no 
Rio de Janeiro e faleceu em Cete, a 7 
de Dezembro de 1772, sem o sacra-
mento da Unção por morrer apres-
sadamente, de idade de sessenta 
anos pouco mais ou menos.

[O óbito seguinte é de Joaquim, 
Escravo de Hipólito de Meireles, do 
lugar da Nogueira, aos treze de De-
zembro, de idade de vinte e cinco 
anos pouco mais ou menos].

O pai de D. Margarida de Faria 
Leite era irmão legítimo e inteiro de 
Domingos de Faria Leite e do pa-
dre Francisco Velho de Faria, abade 
de São Mamede de Arcozelo, que 
foram Familiares do Santo ofício. 
A mãe da mesma D. Margarida era 
irmã legítima e inteira de Manuel 
Vaz de Carvalho também familiar 
do Santo Ofício.

Hipólito de Meireles, por mer-
cê de D. João V, teve Alvará de Fi-
dalgo da Casa Real com pensão 
em dinheiro e cevada: Ouve SM por 

O INQUISIDOR HIPÓLITO FAIÃO
bem fazer mercê ao dito Hipólito de 
Meireles Afonso Faião de o tomar no 
mesmo foro de Fidalgo de Sua Casa 
10600 Rs de moradia por mês de Fi-
dalgo Cavaleiro e um alqueire de ce-
vada por dia paga segundo ordenan-
ça… por alvará de 24 de Janeiro de 
1715 e apostilha de 10 de Fevereiro 
de 1716.

O seu processo para Familiar do 
Santo Ofício tem apenas 26 pági-
nas, parece que sem data da Carta 
de Familiar.

Arquivamos aqui o seu requeri-
mento:

Eminentíssimo Senhor
Diz Hipólito de Meireles Afonso 

Faião, Fidalgo da Casa de Sua Ma-
jestade, filho legítimo de Domingos 
de Meireles Nogueira Faião, Familiar 
que foi do Santo Ofício, e Fidalgo da 
Casa de Sua Majestade e de D. Maria 
Barbosa, naturais e moradores na 
freguesia e Couto de São Pedro de 
Cete, concelho de Aguiar de Sousa, 
termo do Porto e neto por parte pa-
terna de António de Meireles e de sua 
mulher Maria Nogueira, moradores 
no mesmo Couto de Cete, e por parte 
materna de António Vieira e Catarina 
Barbosa moradores no Couto de Paço 
de Sousa, em o lugar de Esmegilde, 
concelho de Penafiel, que ele supli-
cante deseja muito servir ao Tribunal 
do Santo Ofício no emprego de Fami-
liar, assim como o serviu seu Pai pelo 
discurso de muitos anos; e porque 
tem as circunstâncias necessárias 
para tanto.

Pede a Vossa Eminencia, que 
atendendo ao bem que o dito seu Pai 
serviu, lhe faça mercê de o admitir ao 
dito lugar de Familiar do Santo Ofício. 

Espera receber mercê.
Recebeu o seguinte despacho 

da Inquisição de Lisboa:
Os Inquisidores de Coimbra infor-

mem com seu parecer, Lisboa, 20 de 
Agosto de 1723.

Os Inquisidores de Coimbra 
enviaram cartas a diversos Comis-
sários, para que procedessem às 
inquirições do costume, a 1 de Se-
tembro de 1723.

O comissário Manuel Coutinho 
de Melo, de Penamaior, averiguou 
em Cete, a 12 de Novembro de 
1723.

As diligências sobre a família de 
D. Margarida foram feitas pelo No-
tário Manuel de Figueiredo, em Gil-
monde, a 18 de Setembro de 1732. 
Sobre a mesma família, no Rio de 
Janeiro, pelo padre Gonçalo Correia 
de Faria, a 30 de Maio de 1735.

E o parecer dos Comissários do 
Santo Ofício encarregados do seu 
processo:

Tomamos informações com 
os Comissários Manuel Coutinho 
de Melo, Gonçalo Correia e Faria, e 
Manuel de Figueiredo, a respeito da 
limpeza de sangue e mais requisitos 
de Hipólito de Meireles Afonso Faião 
que pretende ser Familiar do Santo 
Ofício conteúdo na petição junta 
que Vossa Eminência nos mandou 
informar e nos dizem os ditos Comis-

sários que o Habilitado é filho de Do-
mingos de Meireles, que foi Familiar 
do Santo Ofício, de cuja limpeza de 
sangue, suposto duvidava o Abade 
de Castelões de Cepeda informa o 
Comissário, que era por vingar-se 
do pretendente por não querer ca-
sar com uma sua sobrinha, não lhe 
servindo este defeito de obstáculo 
por pretender o tal casamento, e 
que o pretendente é pessoa de boa 
vida, e costumes, e capacidade para 
a ocupação que pretende, que é ho-
mem fidalgo, e como tal se trata, que 
não tem filhos ilegítimos vivos, e ne-
nhum de seus ascendentes incorreu 
em infâmia, e que é casado com D. 
Margarida de Faria Leite a qual é fi-
lha de Manuel Leite Correia, que foi 
irmão de Francisco Velho de Faria e 
Domingos de Faria Leite, naturais 
de Barcelos, e ambos Familiares do 
Santo Ofício e de D. Ângela de Brito 
e Lima, que foi irmã de Manuel Vaz 
de Carvalho, também Familiar do 
Santo Ofício, e nesta forma está a 
mulher do habilitado habilitada no 
Santo Ofício por todos os lados, con-
tudo consta nesta mesa, que os ditos 
Francisco Velho de Faria e Domingos 
de Faria Leite padeceram fama de 
cristãos novos e que esta não tem 
bem cessado em Barcelos sua pátria, 
e se murmura da sua habilitação, 
das diligências que se lhe fizeram po-
derá constar se se falou nesta fama, 
e se foi bem excutida e ilidida, à vista 
delas mandará Vossa Eminência o 
que for servido. Coimbra, em Mesa, 

6 de Fevereiro de 1736. 
Hipólito de Meireles e D. Marga-

rida tiveram dezasseis filhos, nasci-
dos em Cete, de Agosto de 1724 a 
Março de 1748.

Entre eles José Lino de Bragan-
ça de Faria Leite Correia que foi Fi-
dalgo da Casa Real por mercê de D. 
Maria I, a 5 de Fevereiro de 1794 e 
o padre Manuel Leite de Bragança 
que foi colado numa bacharelia na 
Sé do Porto, de que tomou posse a 
14 de Março de 1776 e desistiu em 
Setembro seguinte; foi Escrivão da 
Câmara Eclesiástica do Porto, em 
1780.

O José Lino casou com Leonor 
de Freitas de Melo e Castro e foram 
pais de José Leite de Bragança de 
Faria Correia de Melo, também Fi-
dalgo da Casa Real; Sargento-Mor 
das Ordenanças de Felgueiras (por 
decreto de 31.12.1832); Senhor 
das Casas do Ladrido (em Penaco-
va, Felgueiras), da Penhalonga (em 
Barcelos) e da Nogueira (em Cete); e 
Barão de Fundevila (por Decreto de 
1847 da Junta Provisório do Reino, 
a chamada ‘Junta da Patuleia’ e por 
isso não reconhecido).

PUB
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Bitarães

Maria Carminda Pereira
de Sousa Parente Damásio

Faleceu
Maria Carminda Pereira de Sousa Parente Da-

másio faleceu no passado dia 5 de fevereiro, com 78 
anos de idade. Era natural de Bitarães, Paredes e 
residente na Praça da Alegria, n.º 25, 5.º dto., Porto. Era casada com 
Carlos Augusto de Oliveira Damásio.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, 
dia 11 de fevereiro, pelas 19 horas, na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

José António da Silva Nunes
Faleceu

José António da Silva Nunes faleceu no passado 
dia 2 de fevereiro, com 79 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Travessa da 
Maia, n.º 110, Duas Igrejas, Paredes. Era viúvo de 
Maria Odete Ferreira Rodrigues.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 9 de 
fevereiro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Mouriz

Teresa Nunes de Sousa Brás
Faleceu

Teresa Nunes de Sousa Brás faleceu no pas-
sado dia 24 de janeiro, com 65 anos de idade. Era 
natural de Viela Cova de Carros, Paredes e residente 
na Rua de Peneirada, n.º 36, Mouriz, 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.

Mouriz

João Paulo Garcia Serra
Faleceu

João Paulo Garcia Serra faleceu no passado dia 
3 de fevereiro, com 46 anos de idade. Era natural de 
Ganda, Luanda, Angola e residente na Rua do Carri-
ço, n.º 73, Mouriz, 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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

Comunicam que as missas de 7.º dia serão celebradas sábado, 
dia 9 de fevereiro, pelas 17h30 na igreja de Mouriz e segunda-feira, 
dia 11 de fevereiro, pelas 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vila Cova de Carros 

Manuel Pinto de Sousa
Faleceu

Manuel Pinto de Sousa faleceu no passado dia 
30 de janeiro, com 90 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
da Quinta, n.º 1323, Vila Cova de Carros, Paredes. 
Era casado com Maria da Graça Alves Pereira.

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

Hélder José
Barros Mota da Silva

Faleceu
Hélder José Barros Mota da Silva faleceu no pas-

sado dia 22 de janeiro, com 37 anos de idade. Era na-
tural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua dos Combatentes, n.º 17 (Parteira), Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

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

Louredo

Maria Dias Nunes
Faleceu

Maria Dias Nunes faleceu no passado dia 1 de fe-
vereiro, com 85 anos de idade. Era natural de Louredo, 
Paredes e residente na Rua de São Tiago, n.º 85, Lou-
redo, Paredes. Era viúva de Manuel Ferreira Nunes.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 9 
de fevereiro, pelas 18 horas na igreja paroquial de Louredo, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

António da Cunha
(António Vila Chão)

Faleceu
António da Cunha faleceu no passado dia 2 de fe-

vereiro, com 80 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua da Ponte Velha, n.º 211, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Florinda de Jesus Neves da Costa.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 
8 de fevereiro, pelas 19h30, na igreja paroquial de Lordelo, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vila Cova de Carros

Maria Madalena da Costa
Faleceu

Maria Madalena da Costa faleceu no passado 
dia 1 de fevereiro, com 86 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Rua da Quintela, 
n.º 884, Vila Cova de Carros, Paredes. Era viúva de 
Manuel Joaquim de Ramos Leal.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 8 de 
fevereiro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Vila Cova de Carros, agra-
decendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

Américo Ferreira de Sousa
Faleceu

Américo Ferreira de Sousa faleceu no passado 
dia 31 de janeiro, com 50 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Avenida 13 
de Maio, n.º 544, Duas Igrejas, Paredes. Era casado 
com Maria Irene Dias Leal.

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

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

Louredo

Emília Barbosa Machado
Faleceu

Emília Barbosa Machado faleceu no passado 
dia 23 de janeiro, com 86 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente em Louredo, 
Paredes. Era viúva de António Neto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Maria da Conceição
Moura de Carvalho

Faleceu
Maria da Conceição Moura de Carvalho faleceu 

no passado dia 26 de janeiro, com 87 anos de idade. 
Era natural e residente em Louredo, Paredes. Era 
viúva de Alberto Ferreira das Neves.

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.

Lordelo

Arminda Alves Soares
Faleceu

Arminda Alves Soares faleceu no passado dia 
22 de janeiro, com 83 anos de idade. Era natural e 
residente em Lordelo, Paredes. Era viúva de Júlio 
Ferreira Carneiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães 

Maria Aurora
de Oliveira Costa

Faleceu
Maria Aurora de Oliveira Costa faleceu no pas-

sado dia 30 de janeiro, com 83 anos de idade. Era 
natural e residente em Gondalães, Paredes. Era viú-
va de José Pinto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Ferreira - Paços de Ferreira 

Deolinda Alves da Silva
Faleceu

Deolinda Alves da Silva faleceu no passado dia 
2 de fevereiro, com 88 anos de idade. Era natural de 
Vilela, Paredes e residente em Ferreira, Paços de 
Ferreira. Era viúva.

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.

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 
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Vilela

António Pinto
Ferreira da Cruz

Faleceu
António Pinto Ferreira da Cruz faleceu no 

passado dia 25 de janeiro, com 66 anos de ida-
de. Era natural de Vilela, Paredes e residente na 
Avenida São José, Vilela, Paredes. Era casado com Isaura Gomes 
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 do funeral, 
bem como a missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu pareço, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

Vilela

Ana Rosa Lopes
Faleceu

Ana Rosa Lopes faleceu no passado dia 4 de 
fevereiro, com 86 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vandoma, Paredes e residente na Rua da 
Aldeia, n.º 88, freguesia de Vilela, concelho de Pare-
des. Era viúva de Bernardino Pereira Barbosa.

Agradecimento
Seus filhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do fale-
cimento e do funeral.

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-
-feira, dia 8 de fevereiro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem neste 
ato religioso.

Paredes

Joaquim Manuel
Freitas dos Santos

Faleceu
Joaquim Manuel Freitas dos Santos faleceu no 

passado dia 31 de janeiro, com 73 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua Fon-
te Sacra, n.º 12, Paredes. Era casado com Maria da Graça Ferreira 
Lopes dos Santos.  

Gandra

Artur Correia Soares
Faleceu

Artur Correia Soares faleceu no passado dia 29 
de janeiro, com 74 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Lordelo, Paredes e residente na Rua 
Dr. Francisco Sá Carneiro, freguesia de Gandra, 
Paredes. Era divorciado e deixa na maior dor seu filho, irmãs e de-
mais família.

Rebordosa

Maria Helena
de Oliveira Neto

Faleceu
Maria Helena de Oliveira Neto faleceu no 

passado dia 25 de janeiro, com 81 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua das Flores, n.º 85, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Ma-
nuel Ribeiro, deixando na maior dor seus filhos, genros, netos e 
demais família.

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

Aveiro
Viseu
Setúbal
Portalegre

Lisboa
Évora
Guarda
Porto

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

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

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

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

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

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

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 1/95

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 10/93
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atuali-

zada, e em conformidade com o meu despacho datado de 2019/01/31, dá-se conhe-
cimento que está aberto um período de consulta pública, relativo ao pedido de alte-
ração solicitado por IMEVICO – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA (reqtº 
547/19), com sede em Estrada Nacional 209, nº 5122, freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, referente ao loteamento nº 10/93, sito em Encosta de Parada, Parada de 
Todeia, consistindo nas seguintes alterações:

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

a)

b)

c)

12.

13.

Foi minimizado o impacto das volumetrias de construção previstas, tendo sido 
quebrado o edifício maior de forma a não ultrapassar com o nível superior o 
comprimento do edifício que se encontra atualmente aprovado para o local;
Foi também reduzida a mancha de parqueamento automóvel que havia sido 
solicitada e foi aumentada a arborização envolvente;
O lote 67A reduziu a área de lote e a área de construção inicial, mantendo a 
configuração e utilização iniciais relativamente à confrontação com a rotunda 
e arruamento existentes;
A área restante do mesmo lote constitui um novo lote, lote 67B, não havendo 
aumento das áreas totais de construção;
Foi mantido o total de áreas inicialmente cedidas ao domínio público pelo 
loteamento. No entanto, atendendo às suas caraterísticas e verificando-se 
que a maioria desta área verde pública envolve os lotes 56A e 67B, ficará da 
responsabilidade do respetivo proprietário a sua manutenção, sendo a sua 
utilização pública e salvaguardando a possibilidade da Câmara Municipal no 
futuro optar pela sua manutenção;
No âmbito das obras de urbanização a executar, nos projetos de especialidade 
a apresentar deverá ser prevista a retificação e redimensionamento do sistema 
de saneamento/tratamento de águas residuais, adequado, que terá que receber 
parecer favorável da entidade concessionária e ser devidamente executada an-
tes do final do prazo a estabelecer para a execução das obras de urbanização;
O equipamento público previsto a executar na área de cedência designada 
como lote 68A terá também que ser devidamente executado e concluído an-
tes do final do prazo a estabelecer para a execução das obras de urbaniza-
ção, não podendo em caso algum ultrapassar os cinco anos;
O pavimento do parqueamento automóvel exterior deverá ser feito em patela 
de enrelvamento ou semelhante que garanta o nível de permeabilidade do 
solo nos termos regulamentares;
Deverá ser remetida cópia da presente proposta de alteração às Infraestru-
turas de Portugal;
Deverá ser comunicada a todos os reclamantes esta nova proposta de apro-
vação e discussão pública sobre a alteração ao estudo apresentado;
O deferimento da alteração ao projeto de arquitetura fica condicionado nas 
condições dos pareceres das Infraestruturas de Portugal e a que seja apre-
sentada uma tela final em que:
a confrontação com a EN 319-2 seja garantida a continuidade e execução do 
passeio público desde o viaduto sobre a A4 até ao final da retificação do alar-
gamento à mesma, sendo estabelecida uma passadeira de peões com qua-
tro metros de largura antes do limite reservado ao lote (junto às barreiras);
encontrando-se demasiado fechadas as curvaturas que criam a faixa central 
para mudança de direção na EN 319-2, deverão as mesmas ser alongadas 
de forma a garantir a circulação normal na via, e no caso a norte, que a 
referida curvatura não provoque um “s” na faixa de subida;
seja discriminado na planta cada um dos terrenos que são integrados no 
presente loteamento;
Após a aprovação do projeto de arquitetura deverão ser apresentados no 
prazo de 180 dias os projetos de especialidades relativos às alterações pre-
tendidas e respetivos orçamentos, para que seja possível calcular e determi-
nar a consequente garantia bancária pela sua execução; 
Tendo sido contestados por dez proprietários os esclarecimentos prestados 
pelos autores da alteração, será de remeter a novo período de dez dias de 
consulta pública, antecedidos de cinco dias após publicação.

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

O pedido de alteração de operação de loteamento, a informação técnica, 
documentos anexos e respetivo processo encontram-se disponíveis para consul-
ta na Divisão de 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 dispos-
to do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, QUATRO de FEVEREIRO de DOIS MIL E DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

Esp/Arqtº FF

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 16/81

LOTEAMENTO Nº 35/77
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/01/22, dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por BUZIO - SOCIE-
DADE IMOBLIÁRIA, SA (reqtº 5605/18), com sede em rua CAMPO ALE-
GRE, Nº 136, 2º, SALA 1202, PORTO, ao lote nº 5, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial nº 4/19841108, consistindo na ALTERAÇÃO E 
LEGALIZAÇÃO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO E DA ÁREA DE CONS-
TRUÇÃO E ALTERAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HA-
BITAÇÃO, sito em AVª CAMPO DAS LARANJEIRAS, Nº 32, PAREDES.

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

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

Paredes, VINTE E NOVE de JANEIRO 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.

Castelo Branco
Faro
Santarém
Beja 
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