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Tudo a postos para festejar o carnaval
A cidade de Lordelo volta a ser a capital do carnaval e prepara mais um grande 
desfile de carros alegóricos e escola de samba. A festa sai à rua no dia 4 de março.

“A identidade e o ADN do União de Paredes estão nas Laranjeiras”, 
diz o presidente António Pedro Silva

União quer regressar
às Laranjeiras

Ranking | Escolas privadas lideram na região
O Colégio Casa-Mãe é a escola melhor posicionada no ranking do 9.º ano, ocupando 
a 28.ª posição a nível nacional, com média de 4.05 valores. 

“Sempre fui avesso
a homenagens, mas

encaro isto como
um reconhecimento”

Entrevista | Joaquim Faria
homenageado pelos rotários

MÃO CHEIA DE GOLOS
Paredes goleou, em casa, o União da Madeira por 5-1
e cimentou a 5.ª posição no Campeonato de Portugal.
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Expropriação é votada esta sexta-feira,
22 de fevereiro, na Assembleia Municipal.

Os sócios defendem que a reativação do estádio 
e do pavilhão vai trazer mais vida à cidade.
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UNIÃO PAREDES já sonha
com regresso às Laranjeiras

►O presidente diz que é importante o clube regressar a casa, para recuperar a sua identidade e aproximar os sócios.
►O regresso pode ajudar também a dinamizar a cidade e o comércio tradicional. 

O
NZE ANOS DEPOIS 
da mudança para o 
Complexo de Mouriz, 
o União de Paredes 
volta a sonhar com a 

possibilidade de jogar no “velhinho” 
campo das Laranjeiras. O tão aguar-
dado regresso ao centro da cidade 
pode estar para breve depois de o 
executivo ter aprovado a expropria-
ção do Complexo das Laranjeiras, 
que inclui o pavilhão, o estádio e os 
terrenos adjacentes.

A autarquia já manifestou aber-
tura para encontrar uma solução, se 
o União de Paredes quiser voltar a 
jogar nas Laranjeiras. “Se enten-
derem que os jogos principais 
devem voltar a ser feitos nas La-
ranjeiras em vez de investirmos 
nos balneários da cidade despor-
tiva podíamos requalifi car este 
estádio”, garantiu o presidente 
Alexandre Almeida, assumindo que 
esta solução podia “dar mais vida à 
cidade de Paredes”, com a realiza-
ção dos jogos da equipa principal, 
mantendo os treinos e as equipas 
da formação na cidade desportiva.

Se houver entendimento, o au-
tarca garante que o regresso às La-
ranjeiras pode acontecer ainda este 

Caso arrasta-se
há 11 anos

O Complexo das Laranjei-
ras foi vendido pela câmara 
de Paredes em 2008, por 8,5 
milhões de euros, à Guedol En-
genharia S.A., que ali pretendia 
construir um centro comercial. 
A obra nunca chegou a avançar 
e entretanto a empresa decla-
rou insolvência. 

Negócio vai custar
1,6 milhões de euros

A expropriação amigável das 
Laranjeiras vai custar à autarquia 
1,6 milhões de euros, o mesmo 
valor que tinha sido oferecido 
pelo município em hasta pública, 
pelo anterior executivo em 2017. 
A compra acabou por não poder 
ser concretizada por falta de visto 
prévio do Tribunal de Contas.

Autarquia não perde
dinheiro do sinal

Os 320 mil euros que foram 
dados de sinal para a compra 
em hasta pública vão ser de-
duzidos no valor da expropria-
ção. Em troca, o município vai 
pagar à massa insolvente cerca 
de 16 mil euros de IMI relativos 
a 2017 e 2018.

Assembleia municipal
vota esta sexta-feira

O processo de expropria-
ção do Complexo Desportivo 
das Laranjeiras será votado 
esta sexta-feira, dia 22 feverei-
ro, em reunião da Assembleia 
Municipal. O executivo espera 
ver o assunto aprovado para 
conseguir avançar com a escri-
tura pública até março.

DETALHES: 

mandato. A ideia parece agradar ao 
presidente do clube. “Para nós é 
importante regressar a casa por-
que a nossa identidade e o nosso 
ADN estão nas Laranjeiras”, afi rma 
António Pedro Silva, falando de um 
passo importante para “reaproxi-
mar o clube da cidade e da popu-
lação”, estratégia que a atual dire-
ção já tem vindo a seguir, trazendo 
iniciativas para o centro e reativan-
do modalidades históricas, como o 
basquetebol e o hóquei em patins.

Mudança
para Mouriz

afastou os sócios

Com a saída das Laranjeiras e 
a mudança do clube para o Com-
plexo de Mouriz, houve um afas-
tamento muito grande da cidade 
e dos adeptos diz o dirigente. “Em 
2007/2008 o clube tinha dois mil 
sócios com quotas em dia. Hoje 
tem 350. Há dois anos tinha só 
175. As pessoas identifi cavam-se 
com o Paredes nas Laranjeiras e, 
por isso, muita gente deixou de 
ir ao futebol”. Além de ter perdido 
um número signifi cativo de sócios, 
o União de Paredes perdeu tam-
bém grande parte das receitas com 
publicidade, patrocinadores e mer-

conseguir regressar às Laranjeiras 
será a cereja no topo do bolo para 
o União de Paredes. O mandato da 
atual direção termina em junho, 
mas António Pedro Silva não afasta 
uma recandidatura e admite que 
gostava de ver o primeiro jogo do 
Paredes nas Laranjeiras ainda como 
presidente.

Além da equipa sénior, também 
os veteranos poderão continuar a 
jogar “em casa”. “Foi graças a eles 
que o estádio não fi cou tão de-
gradado. E o clube só tem a agra-
decer o seu empenho e dedicação 
e também a sensibilidade da câ-
mara e do presidente Alexandre 
Almeida que está a cumprir com a 
palavra dada”, acrescenta. 

chandising e passou a jogar num 
complexo que, 11 anos depois, con-
tinua a ter balneários em contento-
res e acessos defi cientes.

António Pedro Silva não tem 
dúvidas que o regresso será positi-
vo para o clube, mas também para 
a cidade. “Todos os sócios sonham 
com o regresso às Laranjeiras. E 
foi isso que transmitimos ao pre-
sidente da câmara e ao vereador 
do desporto na reunião que tive-
mos. Com o estádio e o pavilhão 
a funcionar, Paredes pode voltar 
a ser uma cidade com dinâmi-
ca, com grande movimento de 
pessoas e o comércio tradicional 
pode ganhar com isso”.

Depois da subida aos nacionais, 

Investimento no complexo
de Mouriz não é perdido 

Além da equipa de futebol sénior que está a disputar o Campeonato 
de Portugal, o União de Paredes tem uma grande estrutura desportiva, 
que abrange modalidades como futsal, hóquei em patins, basquetebol 
e ainda uma escola de dança.

Só na formação, o clube conta com 330 atletas, 12 equipas, 20 di-
retores, mais 17 treinadores e um coordenador. Neste momento, a ne-
cessidade mais premente é terminar os balneários da formação, diz o 
presidente do Paredes, para dar outras condições aos jovens. O clube 
aposta forte na formação porque acredita que é a sustentabilidade do 
plantel sénior.
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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

“TENHO ORGULHO EM DIZER
QUE NASCI NAS LARANJEIRAS”

● Maria do Céu Melo é diretora do clube há 
30 anos e é fi lha de João Melo, o antigo guar-
da do campo das Laranjeiras.

O QUE PENSAM OS SÓCIOS
“A CIDADE TAMBÉM VAI

GANHAR COM ISSO”

● O presidente da Nortecoope é o maior be-
nemérito do clube e acredita que o projeto 
das Laranjeiras vai marcar o mandato do 
atual presidente da câmara.

EX-PRESIDENTE ACREDITA
NO REGRESSO A CASA

● O ex-presidente da direção e atual presi-
dente da Assembleia-geral, Manuel Cardoso, 
recorda os grandes jogos do campeonato e 
da Taça jogados nas Laranjeiras.

Um milhão para requalifi car o pavilhão 
Quando o património estiver defi nitivamente na posse da autarquia a prioridade será a 

requalifi cação do pavilhão gimnodesportivo, que será reconvertido num multiusos. 
Segundo o presidente da câmara, o projeto de requalifi cação já está a ser estudado e 

será alvo de uma candidatura a fundos comunitários no âmbito do PEDU – Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano.

Alexandre Almeida garante que será necessário substituir a cobertura, requalifi car as 
bancadas, balneários, revestimentos e paredes. O investimento poderá ascender a cerca de 
um milhão de euros e será fi nanciado em 85%.

CÉU MELO tem 66 anos e mais de 30 ligados ao USC Pare-
des. Nascida e criada em Paredes, herdou do pai a paixão 
pelo futebol e pelo União. João Melo foi guarda de cam-

po das Laranjeiras e massagista do clube. “Tenho orgulho em 
dizer que nasci nas Laranjeiras”, diz Céu Melo, recordando al-
gumas memórias da casa onde viveu até aos 18 anos. “Rouba-
va muitas vezes as roupas do meu irmão e ia para o meio do 
campo jogar à bola. Tinha 10 ou 11 anos nessa altura e che-
guei a levar algumas palmadas do meu pai por causa disso”. 

Em 2008, quando o estádio foi vendido, Céu Melo recorda 
a tristeza que sentiu ao ver aquelas paredes serem demolidas. 
“Nunca pensei que chegasse aquele ponto. O Paredes jo-
gar nas Laranjeiras era sempre uma festa. Faziam-se roma-
rias a pé para o estádio. O comércio tradicional era vivo e 
os cafés e restaurantes ganhavam com isto”.

Hoje, a cidade está morta, garante, e o clube também so-
freu com a mudança. “Tínhamos a casa sempre cheia e mui-
tos nomes de 1.ª e 2.ª Liga, como o Vítor Oliveira, que está 
a treinar o Paços de Ferreira, e foi atleta do Paredes. Quan-
do fomos para Mouriz perdemos 90% dos sócios e toda a 
envolvência”.

Céu Melo não tem dúvidas que o regresso às Laranjeiras 
será um passo importante para o clube recuperar a ligação aos 
sócios e para a cidade voltar a ter a dinâmica de há 20 anos. 
“Quero voltar a sentir a alegria de ter o clube na cidade 
e de sentir que as Laranjeiras voltaram a ser nossas. E te-
nho a certeza que os paredenses também querem sentir 
o mesmo”.

MANUEL CARDOSO foi atleta, treinador, diretor e presi-
dente do Paredes. Esteve sete anos na presidência, num 
período em que o clube acumulava dívidas de 650 mil 

euros. Saiu em 2017, depois de liquidar todas as dívidas. Como 
unionista, não tem dúvidas que “o regresso à cidade era bom 
para o desporto, mas também para o comércio”. Quando jo-
gava nas Laranjeiras o clube tinha mais de 1500 sócios e muitos 
outros adeptos que se afastaram com a mudança para Mouriz. 
Além dos sócios, o Paredes perdeu grande parte das receitas com 
publicidade do estádio e dos camarotes e lugares cativos e perdeu 
também aquela que era a sua casa, cheia de histórias de grandes 
jogos do Campeonato e da Taça, disputados por equipas da 1.ª 
Divisão, como FC Porto, Guimarães, Boavista ou Vitória de Setúbal. 

“Era um estádio mítico”, sublinha, lembrando aqueles 
domingos que eram sempre dias de festa. “Lembro-me de 
um jogo do campeonato, em 85/86, em que ganhamos ao 
Freamunde, por 4-1. Não cabia mais ninguém no estádio”.

Com a mudança para o complexo de Mouriz, que fi ca a 
2,5 quilómetros, o clube perdeu as condições que tinha nas 
Laranjeiras. “Já lá estamos há 10 anos e ainda não temos 
acessos, nem balneários para os seniores e para as equi-
pas da formação. Só temos dois sintéticos e um relvado em 
péssimas condições”, lamenta.

Voltar a jogar nas Laranjeiras daria ao clube outro entusiasmo, 
mas Cardoso diz que é importante não descurar o investimento 
na cidade desportiva. “O União de Paredes é o clube mais re-
presentativo do concelho e estou certo que a autarquia tudo 
fará para ajudar o clube a regressar à casa onde nasceu”.

JOAQUIM ALVES FARIA é sócio de mérito e o maior 
beneméritos do clube. Para ajudar o Paredes num pro-
cesso de iminente falência comprou, através da Fun-

dação Nortecoope, o estádio das Laranjeiras, por 15.100 
contos. 

Na altura, pretendia fazer um protoloco de entendimen-
to com o clube, para que este continuasse a jogar no estádio, 
mas a câmara, na altura liderada por Granja da Fonseca, aca-
bou por comprar o equipamento. Joaquim Faria recorda que 
“o negócio foi feito no pressuposto de que aquilo era para 
fi ns desportivos”, mas a autarquia vendeu o equipamento a 
uma sociedade imobiliária, que acabou por falir, dando ori-
gem a todo o processo já conhecido e que levou o estádio à 
situação de degredo.

Sobre a questão atual da expropriação e a possibilida-
de do União regressar às Laranjeiras, o unionista admite 
que será muito positivo para o clube e para a cidade, mos-
trando-se “convicto que o atual presidente da câmara 
vai realizar uma obra com dignidade, que marcará o 
seu mandato”. “É uma questão sentimental e a cidade 
vai ganhar com isso, sobretudo proximidade até com as 
escolas, podendo criar uma envolvência muito grande. 
Espero estar cá para ver o jogo inaugural do Paredes 
nas Laranjeiras”.

Se a cidade desportiva tivesse bons acessos, Joaquim Faria 
acredita que teria atenuado o choque da mudança. Mas infe-
lizmente o complexo em Mouriz “está uma vergonha”, sendo 
necessário acabá-lo em qualquer circunstância, defende.

Novo parque de estacionamento
Outro dos projetos que está a ser estudado para aquele local (Complexo das La-

ranjeiras) é um parque de estacionamento que servirá para dar apoio ao estádio e ao 
pavilhão. 

O equipamento poderá ser construído nos terrenos adjacentes ao complexo, local 
para onde também poderá passar o complexo de ténis, que atualmente funciona ao 
lado das piscinas municipais. O objetivo, garante o presidente, é libertar espaço de 
forma a permitir também avançar com um projeto de requalificação e alargamento das 
piscinas.

OUTROS PROJETOS
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

Câmara apresentou Plano de
Alerta e Emergência Municipal

►O documento defi ne um conjunto de procedimentos internos de atuação e visa melhorar
     a capacidade de resposta da autarquia em situações de catástrofes.

HELENA NUNES
— texto —

A 
CÂMARA DE PAREDES apresen-
tou o Plano de Alerta e Emergên-
cia Municipal, que visa defi nir a 
ação interna do município perante 
situações de alerta vermelho, in-

tempéries ou catástrofes.
Este documento complementa alguns 

aspetos que já estão defi nidos no Plano de 
Emergência Municipal, garantiu o vereador 

A 
ASSOCIAÇÃO PARA DESEN-
VOLVIMENTO INTEGRAL DE 
LORDELO – ADIL inaugurou, na 
passada quarta-feira, a Casa de 
Alojamento de Emergência, que 

vai dar resposta a situações de emergência 
rápida e efetiva para pessoas desalojadas. O 
espaço já está em funcionamento, nas insta-
lações das antigas escola da Ribeira, em Lor-
delo, cedidas pela autarquia.

Segundo Mónica Santos, diretora técni-
ca da ADIL, o projeto surge devido à ausên-
cia de uma resposta social para alojamentos 
de emergência a nível concelhio e nacional. 
Esta necessidade efetiva, garante, tornou-
-se mais percetível, assim que a ADIL aco-
lheu, em agosto de 2015, o projeto da RLIS 
– Rede Local de Intervenção Social. “Com 
a intervenção dos técnicos no terreno e 
depois de vários pedidos de apoio, quer 
da equipa RLIS, como da equipa de RSI, 
consciencializamo-nos da necessidade 
de uma resposta de emergência rápida 
e efetiva para pessoas desalojadas, en-
quanto as equipas articulam uma res-

ADIL inaugurou Casa de
Alojamento de Emergência

►O espaço funciona nas antigas escolas da Ribeira e tem capacidade para acolher seis pessoas em
     situação de emergência e por um período máximo de 72 horas.

HELENA NUNES
— texto —

posta mais permanente”, garante.
A instituição avançou com o projeto, 

depois de ver aprovada uma candidatura 
ao Prémio BPI Solidário - destinado a apoiar 
projetos que promovem a melhoria das 
condições de vida de pessoas em situações 
de pobreza e exclusão social, no valor de 
190 mil euros. 

A Casa de Alojamento de Emergência terá 

capacidade para acolher seis pessoas, por um 
período não superior a 72 horas, prorrogável 
em casos de referenciação excecional. A ADIL 
irá apoiar, diariamente, os utentes deste aloja-
mento com alimentação e assegurar o serviço 
de lavandaria e de higienização da habitação.

Será objetivo da associação alargar esta 
resposta social a mais utentes, desde que o 
projeto tenha sustentabilidade fi nanceira.

da Proteção Civil, Elias Barros, nomeadamen-
te questões relacionadas com emergência e 
prestação de socorro.

“Este projeto permite antecipar e agir, no 
mais curto espaço de tempo, colocando no 
terreno os meios necessários para satisfazer 
as necessidades relativas às ocorrências gra-
ves que possam surgir”, disse o autarca, garan-
tindo que foram identifi cadas carências e difi cul-
dades em relação a equipamentos específi cos e 
a falta de mão-de-obra qualifi cada.

O objetivo deste plano é defi nir um con-

junto de procedimentos de atuação dos ser-
viços da autarquia e criar uma equipa interna, 
coordenada pelo Serviço Municipal de Prote-
ção Civil, e que inclui técnicos de várias áreas, 
- desde Ação Social, Ambiente, Obras Munici-
pais, Desporto e Educação, Polícia Municipal 
e Comunicação, que é acionada sempre que 
necessário e que coordenará o socorro, jun-
tamente com os agentes de proteção civil, 
bombeiros, GNR, Cruz Vermelha, etc.  

Segundo Elias Barros, esta equipa foi se-
lecionada dentro do universo de trabalhado-
res da autarquia, tendo em conta o histórico 
e tipologia das ocorrências registadas pelos 
serviços municipais.

“Sempre que surgiam situações de 
emergência sentíamos uma certa impo-
tência no cumprimento das situações. O 
Serviço Municipal de Proteção Civil era 
sempre chamado a acorrer nestes situa-
ções, mas a forma como nós atuávamos 
não estava bem planeada num docu-
mento”, sublinhou o presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, garantindo 
que o município vai estar mais preparado 
para ajudar os agentes da proteção civil nas 
situações de emergência.

Na mesma cerimónia foram também 
assinados protocolos de colaboração com 
entidades e empresas privadas, de vários 
pontos do concelho, que visam permitir 
maior rapidez e abrangência no terreno, as-
sim como maior eficácia nos procedimen-
tos de auxílio, colmatando as dificuldades 
operacionais.

P
ode ter-se a ideia de que poderá ser 
massacrante a defesa da política dos 
valores, tal como dos ideais, bem 
como o regresso, sempre que possí-
vel, a um novo humanismo que mais 

de adeque à sociologia das relações entre gru-
pos, buscando equilíbrios e, ainda, as conve-
nientes críticas de vigilância. Parece-nos existir 
nos tempos que passam desconformes com a 
própria realidade, assistindo-se a uma opinião 
pública cada vez mais virada para as ideologias 
do consumo e, curiosamente, independente 
das suas posses ou capacidades.

Embora sem grandes esperanças, conti-
nuamos a defender a luta pelas grandes cau-
sas de generosidade, a tolerância e a modera-
ção, o trabalho como função social e a cora-
gem de assumir responsabilidades, embora 
cada vez mais se depare com um quotidiano 
de nuvens cinzentas, mesmo na hora em que 
o horizonte nos mostra um sol brilhante.

Grande parte das pessoas acha que a 
democratização é um processo muito lon-
go. Invoca-se o “direito ao emprego” para 
protelar a entrada no trabalho com a espera 
dos empregos estáveis, mas cada vez mais 
distantes do horizonte apetecido.

Sem dúvidas que há cada vez mais ne-
cessidade de compatibilizar os níveis de em-
prego com um desenvolvimento integrado, 
que tenha em conta as realidades existentes 
e as perspetivas que se apresentem.

Vemos que há diversidade de políticas de 
emprego, mas não podemos ignorar que há 
também problemas interligados com a qualifi -
cação profi ssional e a sua adaptação às novas 
exigências do mercado de trabalho, apoiado 
cada vez mais na fl exibilidade e na polivalência.

Será sempre oportuno afi rmar que um 
país como o nosso deve apostar no seu ca-
pital humano, para que se transforme verda-
deiramente num espaço de experiência, de 
saberes e de investimento curricular. Aliás, 
país com uma forte classe média e não divi-
dido em bastantes ricos e em muitos pobres.

Estará na educação a chave do futuro, quer 
queiramos quer não, gerindo os recursos hu-
manos de acordo com as necessidades do país.

Teremos, certamente, de compaginar 
que a riqueza de um país, seja o nosso ou 
os outros, não está apenas metida num “ca-
nudo” ou num “tubo”, mas na diversidade de 
experiências, na formação curricular e pro-
fi ssional permanentes, acompanhando as 
transformações globais da sociedade.

Infelizmente, o tempo dos empregos es-
táveis, das carreiras profi ssionais de sucesso, 
da vida endinheirada e independente, foi-
-se, e o nosso tempo tornou-se uma imensa 
teia de cumplicidades.

Temos de lutar para que as novas gera-
ções não se tornem, por falta de meios, a ge-
ração da incógnita ou da angústia. 

O futuro exige de todos nós fi rmeza de 
convicções, num pensamento fi rme e de ca-
rácter, além de uma participação activa na 
política, tal como na sociedade, sem a fi losofi a 
do cepticismo e a psicologia do salve-se quem 
puder a determinarem o nosso quotidiano.

Gerações da
quadratura
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Executivo deu luz verde à
construção da piscina ao ar livre 
►Foi reconhecido o interesse público municipal no projeto que, segundo o presidente da
     autarquia, vai permitir desafetar um terreno no parque da cidade, que está em Reserva
     Agrícola.

- RUI MOUTINHO  -  vereador do PSD

O 
EXECUTIVO DA 
CÂMARA DE PA-
REDES deu, na 
semana passada, 
luz verde à cons-

trução da piscina ao ar livre no 
parque da cidade de Paredes 
ao reconhecer interesse públi-
co municipal no projeto.

O assunto foi votado por 
unanimidade na reunião mu-
nicipal, de 7 de fevereiro, e vai 
permitir desafetar uma parte 
do terreno do parque da cida-
de, que está em Reserva Agrí-
cola. “Um concelho como 
Paredes, que é um dos mais 
jovens do país, deve dispor 
de um equipamento como 
este”, frisou o presidente da 
câmara, Alexandre Almeida, 
lembrando que esta foi uma 
das promessas feitas durante 
a campanha eleitoral.

“Há necessidade de 
haver interesse municipal 
no projeto para haver essa 
desafetação”, acrescentou o 
autarca, explicando que no 
terreno também será cons-
truído um bar, “outro equi-
pamento há muito recla-
mado pela população”.

Apesar de estar favorável 
à construção da piscina ao ar 
livre, o PSD acabou por deixar 
algumas reservas quanto ao 
local proposto para o equipa-
mento. Rui Moutinho lembrou 
que a cidade também precisa 
de uma nova piscina coberta, 
porque a atual está obsoleta, e 
defendeu que os dois equipa-
mentos deviam ser construí-
dos no mesmo local.

“Ao construir no parque 
da cidade um equipamen-
to desta dimensão vamos 
tirar ao pulmão verde da 
cidade cerca de 6.900 me-
tros quadrados”, frisou o so-

FRASES: 
“Um concelho como Paredes, que é
um dos mais jovens do país, deve

dispor de um equipamento como este”

“Vamos tirar ao pulmão verde da cidade
cerca de 6.900 metros quadrados”

- ALEXANDRE ALMEIDA  -  presidente da CM Paredes

cial-democrata, assumindo 
que o espaço mais adequado 
seria a zona desportiva das 
Laranjeiras, visto não serem 
necessárias alterações ao Pla-
no Diretor Municipal (PDM).

Nova piscina
coberta está

em estudo

O presidente da câmara 
de Paredes reconheceu que 
Paredes merecia uma nova 
piscina indoor e garantiu que 
o tema já está a ser estudado 
pelo executivo. Em respostas 
às questões dos vereadores 
da oposição, Alexandre Al-
meida admitiu a possibilida-
de de avançar com um proje-
to de requalificação e amplia-
ção daquele equipamento. 

“Com a expropriação do 
Complexo Desportivo das 
Laranjeiras, que também 

já foi aprovada, os campos 
de ténis ao lado da piscina 
municipal podem ser aí co-
locados. Com isso podemos 
requalificar aquela piscina 
e ampliá-la, dotando Pare-
des de uma piscina indoor 
com outras condições e di-
mensão”, frisou.

Já sobre a piscina ao ar 
livre, o autarca negou estar 
a tirar o pulmão verde à ci-
dade e lembrou que “à volta 
do tanque da piscina con-
tinuará a ser tudo verde” 
e que “parte desses 6.900 
metros quadrados também 
serão utilizados para ins-
talar um bar, com todas as 
condições”.

O autarca frisou ainda 
que a autarquia pode adqui-
rir outros terrenos à volta do 
parque da cidade, com vista 
à sua expansão. O executivo 
tem estado a analisar todas 
as hipóteses. 
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U
M HOMEM ROUBOU, 
na madrugada da pas-
sada quinta-feira, dia 14 
de fevereiro, uma am-
bulância dos bombeiros 

voluntários de Paredes, com o obje-
tivo de ir comprar droga a um bairro 
no centro do Porto. 

O homem já foi identifi cado 
pelas autoridades e a ambulância 
encontrada perto do quartel da cor-
poração.

Segundo o Jornal de Notícias, 
o suspeito aproveitou o facto de 
um dos portões do quartel estar 
aberto para roubar uma viatura. A 
funcionária que estava no posto de 
emergência ainda tentou intercetar 

Rouba ambulância dos Bombeiros de 
Paredes para comprar droga no Porto

►O suspeito já foi identifi cado pelas autoridades e a viatura devolvida à corporação, com apenas alguns estragos numa das portas. 

o condutor, mas sem sucesso. 
Mais tarde, a ambulância aca-

bou por ser avistada no Bairro do 
Cerco, no Porto, por uma patrulha 
da PSP, que tentou identifi car o con-
dutor, mas este colocou-se em fuga.

O veículo viria a ser encontra-
do já em Paredes, próximo do local 
onde foi roubado, apenas com al-
guns estragos, mas segundo o co-
mando já está operacional. 

Em comunicado, a GNR diz que 
as diligências para recuperar a am-
bulância foram encetadas pelos mili-
tares do Núcleo de Investigação Cri-
minal de Penafi el, na sequência da 
queixa por furto apresentada pelos 
bombeiros de Paredes. “O suspeito 
foi intercetado por elementos da 
Polícia se Segurança Pública do 
Porto, no Bairro do Cerco, tendo 

Quase 120 jovens participam em ações
de empreendedorismo nas escolas

►As sessões do projeto “Begin Innovation” desenvolvem-se junto dos alunos do ensino básico, de cinco escolas do concelho, entre fevereiro e maio.

A 
INCUBADORA REGIO-
NAL DE INOVAÇÃO 
SOCIAL, em parceria 
com a câmara munici-
pal de Paredes, estão 

a promover sessões de “Begin In-
novation” em contexto escolar, 
para captação de ideias e projetos, 
e apoio à criação, desenvolvimento 

e aceleração de iniciativas de inova-
ção e empreendedorismo social.

As sessões piloto da 2.ª edição 
do projeto são realizadas em con-
texto escolar e desenvolvem-se 
junto dos alunos do ensino básico, 
entre fevereiro e maio, refere a au-
tarquia em nota de imprensa.

Ao longo do 2.º e 3.º período 
escolar participam no projeto cer-
ca de 157 alunos e oito professores 
de oito turmas, envolvendo cinco 
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escolas do concelho de Paredes, 
acrescenta a autarquia.

A primeira sessão do projeto 
“Begin Innovation” decorreu no 
passado dia 8 de fevereiro, no cen-
tro escolar de Duas Igrejas. Citado 
no comunicado, o vereador da edu-
cação da câmara de Paredes, Paulo 
Silva, defende que “o projeto tem 
como principal objetivo a sensi-
bilização e promoção junto das 
crianças e jovens para os proble-

mas socias e ambientais e esti-
mular a criatividade, associada à 
procura de soluções inovadoras 
para a resolução desses mesmos 
problemas, estimulando as suas 
competências e cidadania”.

Ao longo das sessões será rea-
lizado um estudo de impacto onde 
serão trabalhadas competências 
abrangentes, promovendo a ca-
pacitação em diversas áreas, no-
meadamente a sensibilização para 

problemas sociais e ambientais, 
criatividade, trabalho em equipa, 
proatividade e comunicação.

O projeto conta também com 
uma avaliação de impacto externa, 
que será realizada pela Faculdade 
de Psicologia e Ciências de Educa-
ção do Porto.

Além do Centro Escolar de Duas 
Igrejas participam no projeto a EB 
Serrinha, EB1 Rebordosa, EB1 So-
brosa e a Escola Básica de Vilela. 

encetado uma fuga, tentando, 
sem sucesso, o atropelamento dos 
agentes da polícia”, acrescentam.

O suspeito, com 20 anos, já tem 
antecedentes criminais por tráfi co 
de droga e fi cou sujeito a termo de 

identidade e residência. Os factos 
foram entretanto remetidos ao Tri-
bunal Judicial de Paredes.
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ral. Recorda em particular uma via-
gem em que regressavam da Póvoa 
para o Porto em que o General sem 
medo quis parar na Praça dos Leões 
e para lhe comprar uma gravata. 
“Ofereceu-me essa gravata com 
um cartão que dizia: Ao Joaquim 
Faria pela sua dedicação. Pró Pá-
tria, Pró Liberdade!”.

 Em consequência da atividade 
política chegou a ser preso duas ve-
zes pela PIDE. Esteve ligado ao céle-
bre processo que haveria de levar o 
Bispo do Porto, D. António Ferreira 
Gomes, ao exílio (depois de ter es-
crito uma carta a Salazar que teve 
uma repercussão nacional terrível) 
e o paredense aos calabouços da PJ. 

Nesta altura, já residia em Gui-
marães, terra que o acolheu muito 
bem e onde se envolveu nas lutas 
políticas da Oposição Democrática. 
Depois do 25 de Abril mudou-se 
para S. Mamede de Infesta, onde 
mantém residência, e fez parte da 
Comissão Nacional do PRD, pelo 
qual foi candidato à câmara da 
Maia, em segundo lugar da lista. 
Depois, foi eleito como indepen-
dente nas listas do Partido Socia-
lista como membro da Assembleia 
Municipal de Matosinhos e do exe-
cutivo da câmara, nas listas de Nar-
ciso Miranda.

Fundou a Cooperativa de Habi-
tação Nortecoope, que deu origem 
ao aparecimento de outras coope-
rativas em diversos concelhos, res-
ponsáveis por construir milhares de 
habitações com custos controlados, 
nomeadamente em Paredes.

Em 1984 foi criada a Paredes-
coop, a primeira cooperativa 
concelhia, que construiu 
os edifícios situados 
nas traseiras do 
quartel dos bom-
beiros voluntários.

A par destas 
u r b a n i z a ç õ e s , 
a Nortecoope 
construiu tam-
bém equipa-
mentos sociais, 
como jardins-

-de-infância, que ainda hoje se 
mantêm em funcionamento, e deu 
um novo impulso a uma empresa 
gráfi ca que havia na Maia, levando 
à sua deslocação para a zona indus-
trial de Parada/Baltar. “Hoje a Lito-
cartão está em plena atividade, é 
líder de mercado e está neste mo-
mento a lançar uma segunda fase 
de alargamento das instalações 
para dar saída ao volume de ne-
gócios que estão previstos para 
os próximos anos”.  

Dirigente
desportivo

e sócio unionista

Em 1997, com a ajuda de ou-
tros funcionários das organizações 
ligadas à Cooperativa Nortecoope, 
Joaquim Faria decidiu criar a Funda-
ção Nortecoope com o objetivo de 
coordenar e apoiar todas as áreas 
que estivessem ligadas ao apoio so-

Rotary Club de Paredes
homenageia Joaquim Faria

►O empresário paredense é homenageado pelo seu percurso profi ssional, mas
     também por todo o trajeto social e associativo. 

J
OAQUIM ALVES FARIA foi 
a personalidade escolhida, 
este ano, para a cerimónia 
de homenagem ao profi s-
sional que o Rotary Club de 

Paredes realiza anualmente.
José Batista Pereira, presidente 

do clube rotário destaca o percurso 
social, profi ssional e político e o tra-
balho realizado em prol da comuni-
dade, na área do cooperativismo de 
habitação e do apoio ao desporto. 
“Além de ter sido presidente da 
Assembleia-geral do União de 
Paredes, é reconhecido por ser o 
maior benemérito do clube”, sa-
lientou.

A homenagem acontece esta 
quinta-feira, dia 21 de fevereiro, du-
rante um jantar em Mouriz, Paredes.

 

É avesso
a homenagens 

Joaquim Alves Faria nasceu em 
Castelões de Cepeda, Paredes, em 
1932. Prestes a completar 87 anos, 
diz que sempre foi avesso a home-
nagens. “Não tenho feitio para os 
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formalismos das homenagens. 
Tenho inibição na exposição pú-
blica e isso marcou-me sempre na 
vida.”

Quando criança, frequentou 
a primeira classe na antiga escola 
primária de Paredes, a atual biblio-
teca municipal. Reconhece que 
“sempre gostei da escola, mas era 
muito faltoso”. Aos 7 anos foi viver 
para Lordelo, onde os pais monta-
ram uma padaria. Em 1943 voltou a 
Castelões de Cepeda. Depois viveu 
algum tempo em Penafi el, onde 
casou, até ir para a tropa. Fez a 4.ª 
classe no exército e em 1974, já em 
São Mamede de Infesta, frequentou 
aulas com algumas organizações 
populares de ensino. “Fiz alguns 
cursos intensivos e cheguei a fa-
zer algumas cadeiras do 7.º ano 
no liceu de Matosinhos. Ainda an-
dei no Infante D. Henrique, mas 
depois a disciplina passou para 
Gaia e esbarrei um bocado na 
geometria descritiva”, recorda.

Começou a sua vida profi ssional 
aos 19 anos, logo após regressar 
da tropa, numa quinta agrícola em 
Penafi el. Alguns anos mais tarde, 
conheceu o general Humberto Del-
gado, que conduziu por diversas 
vezes durante a campanha eleito-

cial e desportivo. 
Neste domínio, foi criado o Cen-

tro Desportivo Nortecoope, com 
equipas de hóquei em patins, mas-
culino e feminino, que ganharam 
tudo o que havia para ganhar em 
competições nacionais e interna-
cionais. 

Em 2010, o fundador da Norte-
coope resolveu pôr fi m ao hóquei 
feminino, oferecendo à câmara da 
Maia o pavilhão desportivo, sendo 
mais tarde condecorado com a Me-
dalha de Ouro da Cidade.

Através da Fundação Nortecoo-
pe, ajudou também o clube onde 
nasceu, o União de Paredes, a atra-
vessar diversas crises fi nanceiras. A 
mais conhecida é a compra em has-
ta pública do estádio das Laranjei-
ras, em 1997, depois de o Tribunal 
de Trabalho de Barcelos ter decreta-
do a penhora do estádio para o pa-
gamento de dívidas a um jogador. 
Joaquim Faria recorda que “havia 
pessoas interessadas em aca-
bar com aquilo” e que conseguiu 
convencer os seus pares a avançar 
com a compra. A ideia era fazer um 
protocolo de entendimento com 
o União de Paredes, mas a câmara 
acabou por convencê-lo a fi car com 
o imóvel, “na condição de conti-
nuar a ser usado para aquele fi m”. 

O União de Paredes continuou a 
usar o espaço, até que a câmara de-
cidiu vender os terrenos à Guedol. 
Depois seguiu-se o processo já co-
nhecido e que levou aquele estádio 
ao degredo. 

Maia, em segundo lugar da lista. 
Depois, foi eleito como indepen-
dente nas listas do Partido Socia-
lista como membro da Assembleia 
Municipal de Matosinhos e do exe-
cutivo da câmara, nas listas de Nar-

Fundou a Cooperativa de Habi-
tação Nortecoope, que deu origem 
ao aparecimento de outras coope-
rativas em diversos concelhos, res-
ponsáveis por construir milhares de 
habitações com custos controlados, 
nomeadamente em Paredes.

Em 1984 foi criada a Paredes-
coop, a primeira cooperativa 
concelhia, que construiu 
os edifícios situados 
nas traseiras do 
quartel dos bom-
beiros voluntários.

A par destas 
u r b a n i z a ç õ e s , 
a Nortecoope 

convencer os seus pares a avançar 
com a compra. A ideia era fazer um 
protocolo de entendimento com 
o União de Paredes, mas a câmara 
acabou por convencê-lo a fi car com 
o imóvel, “na condição de conti-
nuar a ser usado para aquele fi m”.

O União de Paredes continuou a 
usar o espaço, até que a câmara de-
cidiu vender os terrenos à Guedol. 
Depois seguiu-se o processo já co-
nhecido e que levou aquele estádio 
ao degredo. 
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JUNTA DA SOBREIRA, 
juntamente com uma 
comissão organizadora, 
vai organizar, nos dias 
1, 2, 3 e 4 de março, a 

2.ª edição do Papas na Sobreira, um 
festival com caráter solidário e que 
pretende angariar o máximo de 
lucros para a construção do lar do 
Centro Social S. Pedro da Sobreira.

O evento decorre junto à Ala-
meda de S. Pedro, no centro da fre-
guesia de Sobreira e, à semelhança 
do ano passado, vai promover al-
guns dos melhores pratos da cozi-
nha portuguesa e também iguarias 
com forte tradição nesta zona do 
concelho, como é o caso das papas 
de sarrabulho.

Organização espera
receber mais de 
2.500 pessoas

A ideia do festival surgiu para 
recuperar uma tradição muito 
enraizada nas famílias desta vila, 
que após a matança do porco 
aproveitavam o sangue e outras 
partes do animal para confecionar 
as papas de sarrabulho.

Ao longo dos quatro dias, os vi-
sitantes poderão ainda degustar ou-
tras iguarias e pratos tradicionais da 
região, como rojões, pataniscas de 
bacalhau e feijoada à transmontana.

Este ano a organização decidiu 
realizar o evento numa tenda maior, 
com cerca de 450 metros quadra-

Papas de Sarrabulho voltam 
a ser atração na Sobreira

►A 2.ª edição do Festival Papas na Sobreira realiza-se no primeiro fi m-de-semana
     de março e pretende promover uma iguaria com forte tradição na freguesia

Fábrica têxtil em Paços de Ferreira
fecha sem aviso prévio

►Cerca de 40 trabalhadoras foram surpreendidas com o encerramento
     da fábrica e exigem o pagamento dos salários em atraso.

HELENA NUNES
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 S
ão tantos os modelos de sapatos infantis disponíveis no merca-
do que, por vezes, torna-se complicado escolher. O que precisa 
mesmo de saber é que o sapato do seu fi lho precisa ser con-
fortável, funcional e proporcionar um crescimento saudável. 

O primeiro sapato antes da criança começar a dar os primei-
ros passos só serve para aquecer e proteger. Nos meses iniciais de vida, os 
pés têm muita cartilagem, pele muito sensível e unhas frágeis como papel, 
por isso, sapatos muito duros podem comprimir ou causar desconforto ao 
bebé. Opte por aqueles que são mais parecidos com meias, leves e sem 
costuras que possam magoar o seu fi lho. Nos primeiros meses de vida os 
materiais de eleição devem ser leves e maleáveis, como tecido ou lona. 

Quando o seu fi lho começa a gatinhar e passa para os primeiros 
passos, o fator mais importante é a sua estabilidade. 

Um elemento importante é a sola do sapato. Esta deve ser resis-
tente e fl exível, para acompanhar os movimentos dos pés. Isso signifi ca 
que deve evitar tanto os modelos com sola grossa ou fi na, que quase 
não oferecem estabilidade entre o pé e o chão. 

Como os pés são a base de sustentação do corpo, uma sola má pode 
causar, a longo prazo, sobrecarga para os joelhos e coluna. Quanto 
mais concavidades tiver a sola, melhor, uma vez que facilitam o atrito 
com o chão e evitam quedas e escorregões, típicos dos primeiros passos. 

Após a iniciação do caminhar, materiais como pele, couro natural ou 
tecidos que permeabilizem a transpiração dos seus pés, devem ser opção. 

Opte por modelos com reforço no calcanhar, que deve ser a zona 
mais resistente do sapato, até aos 5 anos a criança. Nesta fase de intenso 
desenvolvimento motor, essa parte precisa de ser a mais resistente para 
ajudar a estabilizar os pés, evitando que eles virem para dentro ou para 
fora. Apalpe sempre esta zona na altura de compra de novos sapatos 
para o seu fi lho. 

O contacto com vários tipos de solo, o andar descalço, no frio, 
quente, terra, relva, etc., é um ótimo exercício de sensibilidade e proprio-
cetividade para a criança, já que os pés estão cheios de pontos sensíveis. 
Sentir as diferenças de temperatura/textura dos locais onde pisa pode 
ser um exercício de autoconhecimento. No verão, pode andar descalço, 
aproveitar a areia da praia e, no inverno, pode calçar meias antiderrapan-
tes para andar em casa. 

É comum os fi lhos mais novos usarem as roupas dos mais velhos, 
mas, no que toca a reciclar sapatos, não é recomendado. Cada pessoa 
tem um tipo de caminhar que é só seu e, com o uso, ela deixa a sua 
forma no sapato. Herdar uma peça que já está marcada e adaptada por 
outra pessoa pode ser desconfortável e causar deformações, fl ictenas 
(bolhas) ou outras alterações dérmicas e ungueais. Lembre-se que as 
crianças transpiram muito dos pés, por isso, para evitar este contágio 
não recicle sapatos de uns para os outros. É, ainda, importante guardar 
os sapatos em local seco e arejável. 

O que interessa é o bem-estar da criança, por isso, na hora de com-
prar um par de sapatos não ligue só à beleza do modelo mas tenha 
sobretudo em atenção estas dicas que partilhamos. Procure sempre o 
que melhor se adequa ao seu fi lho e deixe a moda e o estilo para os dias 
especiais. De ressalvar que, caso a criança use palmilhas de correção, 
deve optar por calçado que seja confortável já com o uso da palmilha. 
Não é necessário, na maior parte das vezes, comprar o tamanho acima, 
mas caso a criança necessite não há qualquer inconveniente. 

Caminhar de forma segura e confortável é muito importante e 
este cuidado deve começar desde cedo.

Podologista ROPE® Reabilitação e Otimização de Performance 
CLÍNICA NUNO MENDES

EMÍLIA RIBEIRO

Qual o calçado ideal
para bebés e crianças?

dos, de forma a poder receber mais 
e melhor os participantes. “Refor-
çamos o espaço e a qualidade do 
serviço para acomodar bem as 
pessoas”, explicou o presidente da 
junta da Sobreira, João Gonçalves, 
assumindo que esperam receber 
mais de 2.500 pessoas e ultrapassar 
os números do ano passado.

Além da gastronomia o festival 
Papas na Sobreira vai contar com 
vários momentos de animação 
musical e cultural, incluindo en-
cenações de teatro e atuações de 
ranchos folclóricos. No dia 4 haverá 
também um bailarico de carnaval e 
um cortejo, com prémios a atribuir 
aos melhores participantes.

A EMPRESA TÊXTIL CUNHA 
& ALVES, em Paços de Fer-
reira, fechou sem avisar, no 
início da semana passada, 

deixando as funcionárias com dois 
meses de salários em atraso. 

No dia 12 de fevereiro as funcio-
nárias dirigiram-se para a fábrica, 
para mais um dia de trabalho, mas 
encontraram a empresa encerrada. 
Desde então têm tentado contactar 
a direção, mas sem sucesso.

As 40 funcionárias da Cunha & 
Alves, aberta há 41 anos, decidiram 
não abandonar a área da fábrica, 
durante o horário de trabalho, em 
protesto, exigindo que a empresa 
“pague o que deve”.

Segundo as trabalhadoras, a em-
presa estaria a passar por difi culda-
des desde 2017, embora os respon-
sáveis nunca o tivessem admitido. 
Ainda assim, admitem que não es-
peravam este desfecho e mostram-

-se preocupadas com a situação, por 
não saberem quem lhes irá pagar os 
dois meses de salário em atraso e os 
subsídios de férias e de Natal do ano 
passado.

Algumas das trabalhadoras têm 
procurado apoio junto da Autorida-
de para as Condições de Trabalho 
(ACT) e dos sindicatos.

Até ao momento, a empresa 
não quis prestar qualquer esclare-
cimento. 
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O 
ESPAÇO DO CIDADÃO EM 
REBORDOSA já está em fun-
cionamento, depois de ter sido 
inaugurado, pelo Secretário de 
Estado Adjunto e da Moderniza-

ção Administrativa, Luís Goes Pinheiro, e pelo 
presidente da câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida.

O Espaço Cidadão funciona como um 
balcão único que disponibiliza variados ser-
viços de diversas entidades, onde o cidadão 
também beneficia de um atendimento digital 
assistido, que lhe permite conhecer as várias 
opções disponibilizadas pelos serviços online.

Pedido de Alteração de Morada do Portal 
do Cidadão; IRS; Imposto Único de Circulação 
(IUC); Caixa Geral de Aposentações; Pedido de 
Registo Criminal; Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana: Porta 65; Revalidação, 
2.ª via e substituição da carta de condução; 
Segurança Social direta; pedido de Subsídio 
de Doença, são alguns dos assuntos que o 
cidadão poderá resolver no novo Espaço do 
Cidadão de Rebordosa, que funciona na Junta 
de Freguesia, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h30 e das 14h às 19h.

A sua implementação é coordenada pela 
Agência para a Modernização Administrativa 
(AMA), em parceria com o Município de Pare-
des, entre outras entidades públicas ou pres-
tadoras de serviços desta natureza.

A inauguração ocorreu no passado dia 8 

Rebordosa já tem um Espaço do Cidadão
►O espaço foi inaugurado pelo Secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Goes Pinheiro. Funciona na junta
     de freguesia de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h30 e das 14h às 19h.

de fevereiro e segundo o Secretário de Estado 
representa “o esforço do Governo em fazer 
chegar os serviços junto dos cidadãos nas 
localidades mais pequenas”. O governante 
sublinhou que o Espaço Cidadão de Rebordo-
sa “é um bom exemplo da forma como de-
vem estar organizados os serviços públi-
cos, ou seja, mais próximos dos cidadãos, 
permitindo servir melhor e de forma mais 

rápida e próxima”.
Para o autarca Alexandre Almeida, “este 

novo espaço do cidadão visa modernizar 
e aproximar os cidadãos e as empresas 
dos serviços da administração pública. A 
cidade de Rebordosa já merecia estes ser-
viços de verdadeira descentralização da 
administração pública, articulada com a 
administração local, promovendo também 

a literacia digital”.
A presidente da Junta de Rebordosa, Sa-

lomé Santos, afirmou que este Espaço Cida-
dão “é a concretização de uma reivindica-
ção antiga da população”.

Com a abertura da unidade de Rebordo-
sa, o concelho de Paredes passa a contar com 
cinco Espaço Cidadão, a funcionar em Lorde-
lo, Baltar, Gandra e Paredes.
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“S’tora, isto vem pró teste?” “Sai no teste?”
A partir do 2.º período, estas perguntas passam de fre-

quentes a sistemáticas em qualquer sala de aula do 2.º e 3.º 
ciclos e no ensino secundário. No início de outubro, o direi-
to de qualquer adolescente e jovem a viver seguro e feliz é 
posto em causa, todos os dias, até ao final do junho ou julho. 
A meninice, a ingenuidade, a despreocupação e o sono des-
cansado, depois de entrar no 5.º ano de escolaridade, dão 
lugar a uma “atividade profissional”: interminável, stressante, 
a tempo inteiro, sem descanso, em sistemática avaliação de 
incontáveis e diferentes objetivos, com risco de insucesso, 
de humilhação pública e de desvalorização pessoal. 

Pensa o leitor, “Que exagero!”
                         - Será? Vejamos!

No início de fevereiro, foram conhecidos os resultados 
de um estudo recente da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) que encontrou Exaustão e Tristeza em 35% dos 
6.997 jovens inquiridos, inseridos em 387 turmas de 42 
agrupamentos de escolas portuguesas. Margarida Gaspar 
de Matos, docente na Faculdade de Motricidade Humana 
da Universidade de Lisboa e coordenadora Nacional deste 
Estudo, diz que, neste estudo, “17,9% dos jovens sentem-
-se exaustos quase todos os dias, 12,7% manifestam pro-
blemas em dormir e 5,9% dificuldades em suportar tanta 
tristeza”, “Mais de metade dos adolescentes (51,6%) consi-
dera-se mau aluno e justifica a apreciação com o facto de 
não ter boas notas” e como causa desses maus resultados 
“87,2%, invoca excesso de matéria, 84,9% diz que esta é 
aborrecida e para 82% é difícil. Já 77%, aponta a avaliação 
como o principal problema”. O estudo revela ainda que, 
mais de metade (50,7%) diz não ter tempo para o lazer. 

Esta obsessão pela avaliação e pelas notas está a 
pôr em risco a saúde física e mental dos nossos jovens e 
a comprometer o seu futuro. 

     É claro que viver, 24h sobre 24h, em stress gera forte 
ansiedade e estados de desespero. Sempre que recebo, em 
gabinete, um estudante, do ensino secundário ou do ensi-
no superior, as queixas são semelhantes e, estes frequente-
mente não querem voltar às aulas. Têm ataques de pânico, 
terrores noturnos, medos inespecíficos, que os isolam em 
casa. Uns apresentam doenças físicas sem causa médica 
aparente, outros queixam-se de falta de força para estudar 
e de bloqueios na avaliação. Todos trazem o desespero (seu 
e dos pais) para tirar boas notas nos testes e nos exames. 

O foco da escola está, portanto, no local errado, o 
que faz dele um problema em crescimento.

Na escola, a motivação deve estar focada no ato de 
aprender, não na avaliação. 

A atenção tem de centrar-se na evolução e atualização 
dos conhecimentos, não nas notas.

Estudar deve ser um ato voluntário e prazeroso de 
aprender, não motivo de stress.

O aluno deve ser motivado a saber mais, não apenas o 
que vem para o teste.

O conhecimento serve para crescer e partilhar com os 
outros, não para decorar sem utilidade.

A meta da educação deve ser a felicidade e realização 
do aluno, não a exaustão e a tristeza.

MARIA AMÉLIA DIAS MARTINS
Psicopedagoga e Hipnoterapeuta

Clipêutica    
- Pós graduada em Hipnose Clínica, Doutorada em Ciências da Edu-
cação; 
Mestrada em Educação Especial e Especializada em deficiência.

A TIRANIA DAS NOTAS
na Desgastante e

Infindável Avaliação

Tudo a postos para
festejar o carnaval

►A diversão carnavalesca começa no dia 1 março, com um desfile de crianças na cidade
     de Paredes.
►Em Lordelo, no dia 3, são esperadas milhares de pessoas para assistir ao desfile de carros
     alegóricos e escolas de samba.

HELENA NUNES
— texto —

Carnaval de Lordelo

Carnaval de BitarãesCarnaval de Louredo

A
S FESTIVIDA-
DES DO CARNA-
VAL em Paredes 
a p r o x i m a m - s e 
e por cá tudo se 

prepara para ver e festejar a 
folia do carnaval. A cidade de 
Lordelo volta a ser a capital 
do carnaval e este ano prepa-
ra uma grande festa, que vai 
misturar o samba brasileiro 
com o típico carnaval trapa-
lhão português, com uma 
boa sátira política e social.

“A nossa ambição é fa-
zer sempre melhor que no 
ano anterior e estamos mo-
tivados para isso. Já temos 
14 carros alegóricos inscri-
tos e seis grupos de bom-
bos, além da nossa escola 
de samba que, este ano, 
vai apresentar-se com uma 
nova roupagem”, garante 
António Silva, responsável 
pela Associação A2L Lazer, 
que organiza o evento.

O desfile realiza-se no 
próximo domingo, 3 de mar-
ço, e a organização espera  
atrair milhares de pessoas 

à cidade, à semelhança do 
que tem vindo a acontecer 
nos últimos anos. “No ano 
passado, apesar das con-
dições meteorológicas ad-
versas, houve muita gente 
a assistir ao desfile e, por 
isso, este ano se o S. Pedro 
ajudar esperamos atrair 
milhares de pessoas para 
esta grande festa”.

“Esperamos
atrair milhares

de pessoas”
- António Silva,

pres. Associação A2L Lazer

O carnaval de Lordelo não 
tem um tema fixo, deixando 
ao seu livre arbítrio a cria-
tividade dos participantes. 
“Qualquer pessoa pode jun-
tar-se à festa. Temos todo o 
gosto em abrir este desfile à 
população que queira parti-
cipar. Esse é o típico carna-
val português, um carnaval 
trapalhão e com muita brin-
cadeira à mistura”, garante o 
dirigente, lançando também 
o desafio às associações da 
freguesia que queiram abri-

lhantar, ainda mais, a festa. 
“O carnaval de Lordelo é já 
uma marca que a todos or-
gulha e quando assim é as 
associações locais também 
devem associar-se, de for-
ma a mostrar o melhor da 
nossa cidade”.

Este ano ainda não são 
conhecidos os reis do carna-
val de Lordelo, mas a organi-
zação já garantiu que a con-
firmação estará para breve. 

O desfile terá início às 
14h30, junto ao Pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo, 
e segue o seu percurso habi-
tual, descendo a Alameda em 
direção à igreja de Lordelo. 
Passa pelas piscinas e a junta 
de freguesia e termina junto 
à escola básica e secundária. 

 

Desfiles em
Paredes, Bitarães,

Cete, Louredo
e Gandra

O arranque do carnaval 
no concelho acontecerá na 

sexta-feira, dia 1 de março, 
com um desfile de carnaval 
das crianças do 1.º ciclo e 
jardim-de-infância na cida-
de de Paredes. A iniciativa 
é organizada pela câmara e 
vai realizar-se entre a Aveni-
da da República e o parque 
José Guilherme.

No dia 5 de março, pe-
las 15 horas, haverá desfi-
les noutras freguesias do 
concelho, nomeadamente 
em Gandra, Cete e Bitarães, 
organizados pelas respe-
tivas juntas de freguesia e 
também em Louredo, com 
organização a cargo do MAP 
– Movimento de Animação 
Paroquial, com o apoio da 
junta local. 

Em Louredo o desfile 
vai passar pela Avenida de 
Carreiras Verdes, até à igreja 
local, e em Cete terá saída 
do quartel dos bombeiros, 
seguindo pela Avenida Pinto 
Lopes até à rotunda de S. Pe-
dro, fazendo depois o trajeto 
inverso.
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Funerária de Rebordosa completou 100 anos
►A agência foi fundada em 1919 por Rosa Moreira da Silva, Faustino Loureiro dos Santos, Casimiro Loureiro dos Santos e
     Manuel Fernando Loureiro dos Santos

A 
AGÊNCIA FUNERÁRIA 
DE REBORDOSA assi-
nalou, no passado dia 4 
de fevereiro, 100 anos 
de existência, comemo-

rando a data com uma pequena ce-
rimónia que reuniu vários familiares 
e amigos e contou com a presença 
do atual proprietário, André Lage, 

do presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, e vários 
elementos da junta de Rebordosa, 
incluindo a presidente, Salomé San-
tos.

Na ocasião, foram homenagea-
dos os fundadores desta empre-
sa centenária de Rebordosa, Rosa 
Moreira da Silva, Faustino Loureiro 
dos Santos, Casimiro Loureiro dos 
Santos e Manuel Fernando Loureiro 
dos Santos, descerrando os quadros 

com as respetivas fotos.
A história destes fundadores 

está repleta de momentos marcan-
tes e desafios. Além de serem pio-
neiros na criação desta empresa, 
souberam adaptar-se às necessida-
des dos tempos e conseguiram a 
confiança da população, mostrando 
que o caminho percorrido até hoje 
foi bem-sucedido. 

“Mais do que uma efeméride, 
completar 100 anos de existência 

pode e deve ser encarado como 
uma oportunidade para afirmar, 
perspetivar e planificar, a longo 
prazo, os tempos vindouros”, sub-
linhou o atual responsável André 
Lage, que assumiu a liderança da 
empresa após a morte do tio Ma-
nuel Fernando Loureiro dos Santos.

O presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, destacou a 
importância destes momentos que 
lembram as pessoas que abraçaram 

este projeto e que conseguiram le-
var a empresa a bom porto e deixou 
votos de sucesso para o futuro.

Já a presidente da junta de Re-
bordosa, Salomé Santos, felicitou 
a empresa pelo centésimo aniver-
sário e desejou que continue “no 
caminho do sucesso na ajuda à 
população de Rebordosa”. 

No final da cerimónia foram 
cantados os parabéns e servido um 
porto de honra.
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A 
EQUIPA DA CASA entrou for-
te no jogo e, logo aos seis mi-
nutos, pôs-se em vantagem. 
Abbas ganhou a bola no meio-
-campo e, com um passe em 

MÃO CHEIA DE GOLOS

● O União Sport Clube de Paredes recebeu e venceu o União da Madeira por 5 – 1.
● A vitória da equipa de Eurico Couto foi categórica e evidencia a superioridade dos paredenses, ao longo de todo o encontro.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

FICHA DE JOGO
Local: Cidade Desportiva de Paredes
Árbitro: Pedro Pereira, AF Braga

PAREDES: Dani Carvalho; Amadeu; To Jó (Vítor 
Hugo, 73’); Nuno Moreira; Ismael; Sousa, Jorgi-
nho; Abbas; Vladislav (João, 75’); Madureira; Joel 
(Miguel, 75’)

Treinador: Eurico Couto

U. MADEIRA: Gauther; Cristiano (Vieira, 46’); 
Luís; Jardel; André Sousa (Fidalgo, 50’); Yannick; 
Mendonça (Rúben, 70’); Benay; Aldair; Adul; Bru-
no Fernandes 

Treinador: Fábio Pereira

Ao intervalo: 2 - 1 
Marcadores: Vladislav (6’); Cristiano (33’); Abbas 
(44’); Madureira (47’ e 78’); Miguel (85’)

OUTROS RESULTADOS:

AF PORTO 
1.ª DIVISÃO – SÉRIE 2 

19.ª jornada 
Penamaior, 3 – Aliados de Lordelo B, 1
Lixa B, 4 – Sobrosa, 1
Parada, 1 - Salvadorense, 2 
Torrados, 1 – Baltar, 0

Próxima jornada: 24 de fevereiro
Sobrosa - AJM Lamoso

Lagares - FC Parada
Baltar - AD Lustosa

Aliados de Lordelo B - Lousada B

2.ª DIVISÃO – SÉRIE 1 
20.ª jornada 

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

Próxima jornada: 10 fevereiro (15 horas)
Sobreirense - Vandoma

FUTSAL
2.ª DIVISÃO NACIONAL – SÉRIE B

17.ª jornada 
São Mateus, 4 – Paredes, 3 

Próxima jornada: 24 fevereiro (16h)
Paredes - ACR Lordelo 

EURICO COUTO - treinador do U. Paredes

“A equipa
respira confiança”

No final da partida, Eurico Couto estava 
visivelmente satisfeito com o desem-

penho dos jogadores: “Acho que este 
jogo nos correu muitíssimo bem. Sabía-
mos que tínhamos de ser muito compe-
tentes para ganhar ao União e fomos um 
bocadinho mais do que isso. Fomos ex-
tremamente competentes e fomos mais 
fortes em todos os momentos. Fizemos 
golos em momentos cruciais e criámos 
inúmeras oportunidades.”

O União da Madeira era um dos adver-
sários diretos na tabela classificativa e, por 
isso, a motivação dos atletas era também 
maior: “Os nossos jogadores ficam ainda 
mais motivados por jogar contra estas 
equipas fortes e também por saber que 
uma vitória hoje nos fazia subir alguns 
patamares na tabela classificativa. A 
equipa cresce todos os dias a vários ní-
veis e respira confiança.” O triunfo per-
mite assim “sonhar e acordar todos os 
dias focados num objetivo que, neste 
momento, passa por atingir os 45 minu-
tos o mais rápido possível. Depois disso, 
vamos continuar a trabalhar afincada-
mente como temos vindo a fazer até 
agora”, assegura o técnico paredense.

Eurico Couto regressa, no próximo en-
contro, ao banco de suplentes, de onde 
esteve ausente, durante um mês, devido a 
castigo. O técnico salientou a importância 
deste retorno e acrescentou: “São coisas 
que acontecem no futebol e é sem-
pre melhor estar lá dentro, sobretudo, 
quando não se faz nada de extraordiná-
rio para de lá ter saído.” 

FÁBIO PEREIRA - treinador do U. Madeira

“Vitória justa do Paredes”

Do outro lado, Fábio Pereira lamentava 
“Foi um jogo com duas partes distin-

tas. Na 1.ª parte, o União da Madeira ten-
tou, desde o início, assumir as despesas do 
jogo e controlá-lo, mas sofremos o primei-
ro golo numa má altura. Reagimos bas-
tante bem, mas o golo sofrido, antes do 
intervalo, matou-nos a confiança. Depois 
de sofrermos, logo no início da 2.ª parte, a 
equipa perdeu claramente o discernimen-
to de jogo. É uma vitória justa do Paredes, 
porque geriu melhor o jogo.”

Apesar da má prestação da sua equipa, 
o técnico madeirense considera: “Foi uma 
1ª parte boa da nossa parte, mas um se-
gundo tempo para esquecer. No entan-
to, é um resultado demasiado pesado. 
Era importante, para nós, vencer porque 
podíamos dar um salto na classificação, 
mas não há grandes justificações quan-
do se perde por um resultado destes.”

rutura, descobriu Vladislav, que na cara do 
guarda-redes, fez o 1 – 0.

O conjunto madeirense tentou assumir 
o controlo da partida, mas foi o Paredes 
a criar perigo. Aos 25 minutos, Madurei-
ra conseguiu romper a linha ofensiva do 
União da Madeira e encontrou Ismael, mas 
o camisola 7 atirou por cima.

Na resposta, os madeirenses foram efi-
cazes e, através da marcação de um canto, 
conseguiram empatar a partida, por inter-
médio de Cristiano.

Os paredenses deram uma boa resposta 
e, ainda antes do intervalo, Abbas rematou 
para o 2 – 1.

No segundo tempo, a equipa de Euri-
co Couto voltou a entrar melhor e, logo no 
primeiro minuto, Madureira ampliou para o 
3 – 1. O avançado paredense atravessa um 
grande momento e mostrou a razão de ser 
um dos melhores marcadores da prova. Aos 
78 minutos, o camisola 14 bisou e fez o 4 -1.

Num jogo de sentido único, o Paredes 
conseguiu chegar à goleada, a cinco minu-
tos do fim, através de Miguel.

Com a vitória por 5 – 1, o conjunto pare-
dense cimentou a 5.ª posição e soma agora 
37 pontos. Já, o União da Madeira manteve 
os mesmos 31 e desceu ao 11º lugar.
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O REBORDOSA voltou a ceder pon-
tos. Desta vez, na deslocação a 
Valongo no confronto frente ao 
Sobrado. A equipa de Tonanha em-

patou a uma bola e voltou a permitir a aproxi-
mação dos adversários diretos.

Depois de um jogo envolvido em muita 
polémica, na primeira volta, o Rebordosa des-
locou-se ao terreno do Sobrado com o objeti-
vo de manter o registo de vitórias, que ainda 
só tinha aparecido uma vez no novo ano. 

O conjunto orientado por Tonanha con-
seguiu chegar à vantagem à ida para o inter-
valo. Teixeira rematou colocado, à entrada da 
área, e pôs os visitantes em vantagem.

Na segunda parte, o Sobrado não desis-
tia de procurar a igualdade, que aconteceu, à 

FICHA DE JOGO
Local: Estádio Municipal de Sobrado, em Valongo
Árbitro: Hugo Pacheco

SOBRADO: Pedro Miguel; Timóteo; Ricardo Pin-
to (Coentrão, 75’); Fábio Loureiro (Gustavo, 86’); 
Costa; David; Barroso (Mateus, 86’); Cláudio; Tei-
xeira; Fabú; Bruno

Treinador: Calica

REBORDOSA: Rica; Ricky; Tiago Vieira; Hugo Alves 
(Frazão, 82’); Rui Miguel; Ratinho; Sousa (Ricardo 
Teixeira, 70’); Paulo Oliveira; Migas (Edu Santos, 82’); 
Teixeira (Sérgio Cardoso, 70’); Cláudio

Treinador: Tonanha

Ao intervalo: 0 – 1 
Marcadores: Teixeira (44’); Bruno (63’)
Vermelhos: Cláudio, do Rebordosa (89’)

Rebordosa volta a ceder
CRISTINA BORGES

— texto —

Vitória suada frente ao 
“lanterna vermelha”

Nun’Álvares desperdiça
resultados dos adversários

ram de uma grande oportunidade para voltar 
a empatar o encontro, mas a partida termi-
naria mesmo com a vitória da equipa de Ju-
venal Brandão. O triunfo permitiu ao Aliados 
ascender ao 4.º lugar da prova e ficar a apenas 
dois pontos do 2.º e 3.º classificado. Já, o Baião 
manteve o último posto, com 13 pontos.

JUVENAL BRANDÃO - treinador do Aliados

“Vitória mais do que justa”

No final da partida, Juvenal Brandão assume 
que já estavam à espera de dificuldades, 

mas salienta a justiça do, resultado: “Esperá-
vamos dificuldades e trabalhámos, durante 
a semana, a pensar nelas. Preparámos mui-
to bem o jogo, ao nível do piso sintético e do 
estilo de jogo do adversário. O Baião é um 

FICHA DE JOGO
Local: Estádio do Prenhô, em Baião
Árbitro: Emanuel Neto

BAIÃO: MARCO; Carlos Silva; Babo; Luís Pedro 
(Rui Rocha, 65’); Vítor; Henrique Silva; Diogo; Ro-
gério (Tozé, 65’); Márcio (Mário, 70‘); Júlio; Flávio

Treinador: Vítor Pereira

ALIADOS: Nico; Rui Alves; Pinto; Celso; Hugo 
Silva; Hugo Costa; Coelho; Diogo Brandão (Car-
rasco Júnior, 80’); Pedrinho (Agostinho, 65’); Sil-
vério; Maurício (Vítor Mendes, 80’)

Treinador: Juvenal Brandão

Ao intervalo: 0 - 1
Marcadores: Maurício (40’); Rogério (51’); Rui Al-
ves (73’, g.p.)
Vermelhos: Diogo (60’); Vítor (82’)

CRISTINA BORGES
— texto —

passagem do minuto 63, num lance de bola 
parada. Um erro da defensiva rebordosense 
permitiu que Bruno cabeceasse e colocasse 
tudo empatado. Resultado que não se alterou 
até ao fim da partida.

Com o empate, o Rebordosa somou 50 pon-
tos e tem agora uma vantagem de seis pontos 
para o 2.º e 3.º classificado. Já, o Sobrado soma 
27 e ocupa o 13.º lugar da tabela classificativa.

TONANHA - treinador do Rebordosa

“O jogo decidiu-se
num erro nosso”

No fim do jogo, Tonanha admitia: “Não foi 
um grande jogo. Houve alguma qua-

lidade, pouca, porque também não nos 
conseguimos adaptar ao piso. O Sobrado 
apostou na agressividade e num futebol 
mais físico, mas, apesar de tudo, fomos nós 
a criar mais oportunidades de golo.”

O treinador rebordosense assumiu ainda: “O 
jogo decidiu-se num erro cometido por nós e 
que permitiu ao adversário fazer o golo. De 
outra forma, não sei se conseguiriam chegar 
à nossa baliza, já que, as poucas oportunida-
des que criaram foram, sobretudo, de bola 
parada. Controlámos sempre o encontro e 
fomos sempre superiores ao Sobrado, só fa-
lhou mesmo a atenção nesse lance.”

Sobre o encurtamento da distância face 
aos adversários, Tonanha desvaloriza: “Con-
tinuamos a ter uma margem confortável 
e sabemos que os nossos adversários dire-
tos ainda vão ter que se defrontar, por isso, 
vamos continuar a fazer o nosso trabalho.”

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

NUN’ÁLVARES: Postiga; João Teixeira; Miranda; 
Teixeira; André Soares (André Rocha, 78’); Almei-
da (Jorge Nuno, 78’); David; Paiva (Paços, 78’); 
Tozé; Apolónio (Mateus, 68’); Tiago (Guedes, 62‘)  

Treinador: José Manuel

VILA MEÃ: Vasco Viana; Jorge Azevedo; Bruno 
Santos; Moreira; Ibuh; Mica; Alex (Ricardo Mar-
tins, 85’); Messi; Garcês (Serginho, 85’); Ivandro 
(Kakra, 58’); Fábio

Treinador: Arlindo Gomes 

Ao intervalo: 0 - 0
Marcadores: Alex (50’); Tozé (58’); Kakra (63’) 

Quem também não demorou a dar uma 
resposta eficaz foi o Vila Meã, que voltou a 
pôr-se em vantagem, aos 63 minutos. Um 
erro defensivo dos recaredenses permitiu 
que a bola chegasse à área, onde apareceu 
Kakra a finalizar para o 1 – 2.

Com a derrota, o Nun’Álvares perdeu a opor-
tunidade de reduzir a diferença pontual para 
os restantes adversários, já que estes perderam 
pontos, e manteve os mesmos15. Já, o Vila Meã 
mantém a caminhada confortável na Divisão de 
Elite e ocupa o 11.º lugar com 29 pontos.

JOSÉ MANUEL- treinador do Nun’Álvares

“Não adianta
fazer contas agora”

No final do encontro, José Manuel considera-
va: “Apesar de alguns calafrios, pela for-

ma de jogar do Vila Meã, acho que o empate 
se aceitava.” O técnico acrescentou ainda: 
“Este resultado não estava nos nossos pla-
nos, pois tínhamos ambição de conquistar 
os 3 pontos e reduzir a desvantagem para os 
nossos adversários que lutam para a manu-
tenção. No entanto, vamos continuar a tra-
balhar, pois não adianta fazer contas agora, 
porque a luta vai ser até ao fim.”

Sobre as marcas deste resultado para as 
próximas partidas, José Manuel admite: “Esta 
equipa é formada por jogadores jovens 
que, ao longo das últimas épocas, têm vin-
do a construir a história do clube com vitó-
rias e subidas de divisão. Como é lógico, os 
jogadores sentem este momento menos 
positivo, mas estamos a trabalhar para in-
verter este ciclo e a prepará-los para que, a 
cada jogo, eles consigam libertar-se dessa 
pressão negativa e transformá-la em po-
sitiva e, assim, abordarem os jogos com 
mais tranquilidade e crença no seu valor.”

O 
ALIADOS deslocou-se a Baião para 
defrontar a equipa local e alcançou 
uma vitória por 1 – 2, frente ao últi-
mo classificado da Divisão de Elite.

Numa primeira parte sem grandes oca-
siões de perigo, em ambas as balizas, foi só a 
cinco minutos do intervalo que surgiu o pri-
meiro golo. Maurício rematou cruzado, den-
tro da área, e deu vantagem aos lordelenses 
antes da ida para o intervalo.

O segundo tempo começou praticamen-
te com o golo do Baião. Aos 51 minutos, Ro-
gério colocou o marcador empatado.

Num jogo muito disputado, foi o Aliados 
quem voltou a conseguir chegar, novamente, à 
vantagem. Agostinho sofreu falta na área baio-
nense e o árbitro assinalou grande penalidade. 
Na conversão, Rui Alves não desperdiçou.

Pouco depois, os da casa ainda dispuse-

adversário tipicamente difícil para o Alia-
dos e não podemos subestimar nenhum 
adversário nem facilitar em nenhum mo-
mento. Perante isto, considero que foi uma 
vitória mais do que justa da nossa equipa. 
Marcámos mais golos do que eles e criámos 
mais oportunidade do que eles.”

Face aos resultados dos adversários e tam-
bém pela vitória, o Aliados ascendeu ao 4.º lugar 
da tabela classificativa, mas o técnico lordelense 
desvaloriza: “Não nos interessa pensar nos re-
sultados dos adversários se não ganharmos 
os nossos jogos. Claro que nos interessa que 
os adversários percam pontos, porque não 
dependemos apenas de nós. Contudo, estão 
muitas equipas juntas e um deslize deixa-nos 
mais longe da zona de playoff. Neste mo-
mento, não temos margem de erro.”

O 
NUN’ÁLVARES perdeu, em casa, 
por 1 – 2 frente ao Vila Meã. Numa 
jornada, em que os adversários di-
retos dos recaredenses perderam 

pontos, a equipa de José Manuel não conse-
guiu aproveitar esse fator e complicou ainda 
mais a sua posição na tabela classificativa.

Numa partida em que o Vila Meã tentou 
impor um ritmo alto e intenso, foram vários 
os perigos que os visitantes conseguiram cau-
sar à baliza defendida por Postiga. Os homens 
da casa procuravam responder, sobretudo, 
nos lances de bola parada, mas ainda assim, 
nenhum dos conjuntos foi capaz de alterar o 
marcador, até ao intervalo.

Os golos viriam a surgir logo no início da se-
gunda parte. Aos 50 minutos, o Vila Meã adian-
tou-se no marcador, por intermédio de Alex.

Apesar do golo sofrido, os homens da 
casa reagiram bem e alcançaram a igualdade, 
oito minutos depois, através de uma grande 
penalidade, convertida por Tozé.
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A 
EQUIPA DE CORREDO-
RES NOTURNOS DE PA-
REDES homenageou, no 
passado dia 9 fevereiro, 
o ex-atleta olímpico José 

Regalo, recordista nacional de três 
mil metros obstáculos que chegou 
a competir no União Sport Clube de 
Paredes e representou vários clubes 
como o FC Porto, Benfica, Sporting e 
o Maratona Clube de Portugal.

A homenagem foi feita por oca-
sião do jantar anual do grupo, que 
reuniu cerca de 125 pessoas num 
restaurante em Penafiel e serviu 
para distinguir “um atleta que deu 
muito ao atletismo nacional e 

Noturnos de Paredes homenagearam
ex-atleta olímpico José Regalo

►Especialista na corrida de fundo, José Regalo representou diversos clubes, como o FC Porto, Benfica e Sporting e também o USC Paredes. 

que, apesar de não ser de Paredes, 
manteve ligações com o concelho 
e chegou inclusive a competir pelo 
USC Paredes”, reforçou Nuno Go-
mes, dos Noturnos de Paredes.

Antes do jantar de homena-
gem, o ex-atleta olímpico partici-
pou numa conferência onde pode 
partilhar a sua experiência no mun-
do das corridas. Natural de Vila Real, 
José Regalo especializou-se na cor-
rida de fundo e participou nos Jo-
gos Olímpicos de Seul, em 1988. 

No corta-mato, participou por 
diversas vezes no Campeonato do 
Mundo e da Europa e sagrou-se 
duas vezes Campeão Europeu por 
equipas. José Regalo foi também 
recordista nacional de três mil me-
tros obstáculos.

Na cerimónia esteve também 
presente o vereador do desporto da 
câmara de Paredes, Paulo Silva que, 
a pedido dos elementos da direção, 
confirmou a todo o grupo que ain-
da este mês os Noturnos de Paredes 
vão constituir-se como associação.

Atualmente, o grupo conta com 
mais de 150 atletas de vários con-
celhos da região, que participam 
em diversas provas de estrada e do 
Campeonato Nacional de Trail.

O
S JUNIORES DO REBORDOSA ATLÉTICO CLUBE sagraram-se 
campeões da 2.ª Divisão, Série 7, da Associação e Futebol do Por-
to. A equipa segue 100% vitoriosa com 17 jogos, 100 golos mar-
cados e 5 golos sofridos.

Os rebordosenses venceram o Raimonda por 10-1 e beneficiaram da 
derrota do Sport Clube Nun’Álvares de Recarei, por 3-2, em Eiriz.

As duas equipas vão defrontar-se na próxima jornada, mas já com o tí-
tulo de campeão entregue. A partida realiza-se no próximo sábado, 23 feve-
reiro, pelas 15 horas, no Complexo Desportivo de Recarei.

Juniores do Rebordosa
Campeões



15
Quinta-feira

21 de fevereiro 2019

DESPORTO   |   SOCIEDADE

PUB PUB

O COLÉGIO DOS CARVALHOS ven-
ceu o Padroense FC na final do 
Campeonato Regional Iniciados 
Masculinos Sub-14, 1.ª Divisão, dis-

putada a 10 de fevereiro, no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, Paredes. 

O torneio foi organizado pela Associação 

Abel Silva reeleito presidente
do Grupo Desportivo da Portela

►A prova foi disputada a 9 e 10 fevereiro, no Pavilhão Rota dos Móveis,
     em Lordelo.

de Andebol do Porto, com o apoio do Muni-
cípio de Paredes e reuniu várias dezenas de 
atletas de diversas equipas da região.

A entrega de prémios esteve a cargo do 
vereador do desporto da câmara de Paredes, 
Paulo Silva, do presidente da Associação de 
Andebol do Porto, Paulo Martins.

Projeto que promove os direitos dos jovens
implementado em Paredes

O 
Município de Paredes foi seleciona-
do para implementar o projeto ‘“70 
JÁ” – a entrada para os teus direitos!’ 
que se destina a sensibilizar os mais 

jovens para os seus direitos consagrados no 
artigo 70.ª da Constituição da República Por-
tuguesa e que abrangem diversas áreas, des-

de a cultura, o ensino, o acesso ao primeiro 
emprego, a habitação, o desporto e os tem-
pos livres.

O projeto foi apresentado durante a ma-
nhã desta quarta-feira, 20 de fevereiro, na es-
cola E.B. 2,3 de Paredes, na presença do verea-
dor da juventude, Paulo Silva.

Segundo a autarquia, a plataforma in-
clusiva ‘“70 Já” – a entrada para os teus di-
reitos!’ foi lançada pelo Instituto Português 
do Desporto e Juventude e prevê a partici-
pação de dois jovens voluntários que vão 
implementar uma série de iniciativas com 
os alunos da escola EB 2,3 de Paredes. Esta 

ação culminará com a apresentação públi-
ca dos trabalhos, no dia 22 de maio, na Casa 
da Cultura de Paredes.

Para que a mensagem chegue a todos os 
jovens portugueses, foi criada uma platafor-
ma exclusiva para este projeto – www.70ja.
gov.pt.

Colégio dos Carvalhos
venceu Regional de Andebol

A
BEL SILVA foi reeleito para um 
novo mandato como presidente 
da direção do Grupo Desportivo 
da Portela, associação que organi-

za anualmente vários eventos desportivos, 
entre eles o Grande Prémio de Atletismo 
de Rebordosa, que já vai para a 12.ª edição 
consecutiva. 

Para a direção foram, ainda, eleitos o 
vice-presidente José Fernando Neto, te-
soureiro Jorge Neves, 1.º secretário José 

Joaquim Sousa e 2.º secretário Celestino 
Gonçalves.

A Mesa da Assembleia-geral é presidi-
da por Manuel Fernando Silva, sendo vice-
-presidente António Barbosa, 1.º secretário 
Fernando Campos e 2.º secretário Serafim 
Neves.

Jorge Manuel Cruz preside ao Conselho 
Fiscal, tendo como 1.º secretário Abel Mo-
reira e relator Raul Jorge Silva.

►Os novos órgãos sociais eleitos vão liderar os destinos da instituição
     até 2020.
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O 
casamento é, desde há muito 
tempo, algo bastante comum 
na nossa sociedade. No entanto, 
o principal objetivo do matrimó-

nio não é homogéneo ao redor do mundo: 
cada cultura apresenta os seus ideais rela-
tivamente a este tema, que também foram 
sofrendo alterações ao longo dos tempos.

Atualmente, no meio cultural no qual 
estamos inseridos, o casamento é visto 
como uma prova de verdadeiro amor e 
cumplicidade, sendo que o que realmente 
define a relação é o sentimento que nela 
existe. 

Porém, se recuarmos um pouco no 
tempo, podemos verificar que nem sem-
pre foi assim: para muitos, constituía uma 
ótima oportunidade para ascender finan-
ceira e/ou socialmente; onde, muitas ve-
zes, era a família quem decidia o cônjuge 
do indivíduo que ia casar, de forma a be-
neficiar do matrimónio. 

Assim, o casamento, de facto, nem 
sempre foi sinónimo de paixão e confian-
ça. Contudo, ainda hoje, é possível obser-
var esta mentalidade por parte de alguns 
povos, com culturas diferentes, onde pre-
valecem os casamentos provocados por 
interesses que, para nós, não representam 
a essência desta união.

Por outro lado, embora algumas men-
talidades se tenham alterado nos últimos 
anos, o matrimónio tradicional ocidental 
mais aceite continua a ser aquele celebra-
do entre um homem e uma mulher. No 
entanto, esta é apenas uma perceção da 
nossa cultura, porque, mais uma vez, po-
vos com ideias divergentes das aqui acei-
tes defendem hábitos como a poligamia, o 
casamento de vários irmãos com a mesma 
mulher, a união de um homem adulto com 
uma criança…

Perante isto, tendo nós uma ideia bas-
tante definida em relação ao tema em 
questão, tendemos a rotular todas as ou-
tras como erradas. Porém, no meu ponto 
de vista, a definição de casamento nunca 
será um conceito universal: cada cultura 
defende uma forma distinta de o celebrar, 
e, por mais que não concordemos com 
certos costumes, não podemos assumir 
que o nosso pensamento é o único que 
deverá ser aceite, já que se trata de uma 
questão muito impactada pela educação 
e sociedade na qual cada um está inserido.

Em conclusão, pessoalmente, eu en-
caro o casamento da forma como a minha 
cultura o defende, pois realmente con-
sidero que a união e a sinceridade deve-
riam ser o suporte desta aliança. Todavia, 
não penso que possa classificar os outros 
ideais, relativamente a este assunto, como 
certos ou errados. Aliás, a minha posição 
pode certamente estar a ser influenciada 
precisamente pelo meio sociocultural no 
qual me insiro. Desta forma, posso con-
cluir que, para mim, não há uma definição 
concreta do termo “casamento”, uma vez 
que a mesma não representa o mesmo 
para todas as populações.

Laços de família
Escola Secundária de Vilela

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

● Maria Leal, 10.º VB
....................................................................................

O 
Cruzeiro de Guindo, localizado na 
freguesia de Sobrosa, em Paredes, 
ao longo dos séculos deu origem 
ao surgimento de várias lendas, 

associadas a ele.
Uma das lendas diz que, estávamos no 

ano de 1594, quando um cavaleiro se en-
contrava a fazer uma longa e cansativa via-
gem e o seu cavalo ficou gravemente ferido. 
Mesmo magoado, o cavalo continuou a via-
gem carregando o seu dono.

Apercebendo-se do esforço que o ani-
mal estava a fazer, o Cavaleiro prometeu 
construir um cruzeiro, no local, onde o seu 
cavalo viesse a falecer. Foi na passagem do 
Monte de Guindo, que o cavalo acabou por 
morrer. 

Visita ao Cruzeiro do Guindo
............................................................................................................................................................

Alunos do 4.º ano    ●   Escola Básica de Sobrosa/Cristelo

O cavaleiro cumpriu a sua promessa e 
mandou construir um grande cruzeiro, que 
agora se chama, o Cruzeiro de Guindo.

Esse cruzeiro fez parte da paisagem de 
Sobrosa, durante vários séculos, até ao fatídi-
co dia 4 de janeiro de 2014, quando um torna-
do passou pela freguesia, tendo derrubado o 
Cruzeiro de Guindo. Algumas pedras ficaram 
bastante danificadas. Até à data ainda não foi 
reerguido.

No passado dia 7 de fevereiro, todas as 
crianças, do pré-escolar e 1.º ciclo, da Escola 
Básica de Sobrosa/Cristelo, dirigiram-se até 
ao local onde antes se encontrava o Cruzeiro 
de Guindo, a fim de manifestarem vontade 
que este seja recolocado para salvar um sím-
bolo secular da Freguesia de Sobrosa. 

O Presidente da Junta de Sobrosa e o Sr. 
Manuel Machado, proprietário do terreno 
onde estava situado o cruzeiro, marcaram 
presença nesta iniciativa desenvolvida pela 
Escola Básica de Sobrosa e ambos, mostra-
ram bastante interesse em reerguer o Cru-
zeiro de Guindo. Nesta iniciativa juntou-se 
um Cavaleiro, o Sr. Paulo Meireles e o seu 
Cavalo Xangai, que maravilharam todas as 
crianças e ajudaram, certamente, a reavivar, 
a lenda associada aquele local.    

Desde já ficou prometido que quando 
o cruzeiro voltar a ser reerguido, todos os 
alunos da Escola Básica de Sobrosa, terão 
todo o gosto em voltar ao local, para con-
templar, alguns pela primeira vez, o Cruzei-
ro de Guindo.

A 
TABELA das melhores médias 
do secundário em 2018 volta a 
ser liderada por uma escola pri-
vada, o Colégio Nossa Senhora 
do Rosário, no Porto, com uma 

média de 15,30 valores, seguindo-se o Co-
légio Rainha Santa Isabel, em Coimbra, com 
14,40 valores.

Na região o cenário é idêntico. A melhor 
escola colocada a nível nacional é o Exter-
nato Senhora do Carmo, em Lousada, que 
ocupa a 11.ª posição, com média de 13,59. 
Segue-se o Colégio Nova Encosta, em Pa-
ços de Ferreira, em 15.º, com 13,45 valores. 
O Colégio Casa-Mãe, em Baltar, Paredes, 
caiu alguns lugares em relação a 2017 e 
ocupa a 32.ª posição, com 12,62 valores.

Em relação às escolas públicas, as me-
lhores posicionadas a nível nacional são as 
Secundárias Infante D. Maria, em Coimbra, 
e Clara de Resende, no Porto, que ocupam 
a 33.ª e 34.ª posições, respetivamente.

A escola secundária de Paredes ocupa 
a 161.ª posição, com uma média de 10,69. 
A secundária Daniel Faria, em Baltar, surge 
na 382.ª posição, com 9,98 valores e a esco-
la básica e secundária de Lordelo na 429.ª 
posição, com 9,78 valores. Alguns lugares 
mais abaixo está a secundária de Vilela 

Privadas lideram ranking das
escolas também na região

►O Colégio Casa-Mãe é a escola do concelho que mais se destaca nos rankings do secundário e do
     9.º ano de 2018.

(479.ª posição), com 9,45 valores.
Em relação ao ranking do 9.º ano, volta 

a ser liderado pelo Colégio Nossa Senhora 
do Rosário, no Porto, com média de 4,52 va-
lores. Na região a escola que mais se distin-
gue é o Colégio Casa-Mãe, que ocupa o 28.º 
lugar, com média de 4,05 valores. 

A primeira escola público no concelho 

a figurar neste ranking é a escola básica de 
Baltar, que ocupa a 137.ª posição, com 3,40 
valores. Segue-se a escola básica e secun-
dária de Vilela, no lugar 203, com média de 
3,26 valores.

Este ranking foi elaborado com base 
nos ranking do Público e da Católica Porto 
Business School.
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Agrupamento de Escolas Daniel Faria - Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

“Chique a valer”

A 
obra queirosiana, Os Maias, nem 
sempre é bem recebida pelos alu-
nos, dada a sua extensão, por isso, 
como um ritual, os professores de 

Português proporcionam-lhes uma aborda-
gem diferente, uma encenação.

Assim, no dia 14 de fevereiro, dia dos 
namorados, as turmas do 11.º ano, acompa-
nhadas pelos seus professores, rumaram a 
Vila Nova de Gaia, para assistirem à encena-
ção de Os Maias, pela Companhia de Teatro 
ETCetera, Associação Artística.

Esta peça dramatiza a intemporal his-
tória que narra a vida da família Maia, a 
política do séc. XIX, as corridas de cavalos, 
as tardes passadas no Grémio Literário e 
os passeios em Sintra. Através de Carlos 
da Maia, homem abastado, culto e sedu-
tor, conhecemos João da Ega, a projeção 

literária de Eça de Queirós, o avô Afonso 
da Maia, que procura incutir a sua posi-
ção conservadora, o aspirante a “chique” 
Dâmaso Salcede, os Condes de Gouvari-
nho, espelhos da falsidade da sociedade e 
incompetência do poder político e outras 
personagens que caracterizam a sociedade 

lisboeta do fim do séc. XIX.
Esta produção mantém-se fiel à narrativa 

da época no que toca à linguagem, cenário, 
figurinos e adereços e à visão de Eça de Quei-
rós que descreve esta sociedade de costumes, 
enquanto retrata o romance entre Carlos da 
Maia e Maria Eduarda, dois jovens que ao lon-

go da trama descobrem algo que mudará as 
suas vidas para sempre.

Foi, sem dúvida, uma atividade interes-
sante e muito motivadora, os alunos consi-
deraram-na uma mais-valia para o estudo 
que irão realizar nas próximas aulas e jamais 
esquecerão o “chique a valer”!

JUNTOS CONTRA O CIBERBULLYING NA LITUÂNIA
.................................................................................................................................................................................................................

● Escola Básica de Sobreira

A 
Escola Básica de Sobreira integra o projeto Erasmus 
+ Together Against Cyberbullying com três outras es-
colas do espaço europeu: Lituânia, Letónia e Itália. 

Entre os dias 27 de janeiro e 2 de fevereiro, 
cinco alunas do 8.º ano e duas docentes da disciplina de In-
glês deslocaram-se à localidade de Garliava, em Kaunas, na 
Lituânia, para participar na primeira mobilidade do projeto. 
Durante essa semana, encontraram-se alunos das quatro na-
cionalidades que fazem parte do projeto.

As jovens foram recebidas por famílias e puderam viven-
ciar o quotidiano dos lituanos. Os dias foram de temperatu-
ras negativas, mas o acolhimento por parte da Escola Básica 
Adomos Mitkus foi caloroso. 

As atividades desenvolvidas visaram dar a conhecer a 
realidade do ciberbullying e do cibercrime em cada país e 
a partilha de experiências, bem como a aquisição de formas 
de prevenir o fenómeno alargando conhecimentos sobre ci-
bersegurança. 

Os alunos envolvidos no projeto participaram numa 
palestra no departamento de Informática e Matemática da 
Universidade de Vílnius, onde puderam observar, em tempo 
real, as ameaças a que cidadãos, instituições e governos es-
tão expostos a cada minuto. Aí, aprenderam a proteger os 
seus dados, a ter mais cuidado quando criam palavras-passe 
e a verificar a segurança dos seus dispositivos de acesso à 
Internet. A prevenção e denúncia do ciberbullying foi tam-
bém o tema do trabalho de grupo realizado na Faculdade de 
Tecnologia de Kaunas. Alunos e professoras tiveram também 
a oportunidade de visitar uma empresa lituano-americana 
especializada em produzir software e hardware para que a 
navegação na “rede” seja mais segura.

A visita à Lituânia serviu também para descobrir a histó-
ria e a cultura de um país com vários séculos de existência, 
que sofreu com guerras e invasões, viu as suas fronteiras al-
teradas por diversas vezes, mas que vive atualmente a sua 
integração na União Europeia com orgulho do passado e do 

presente. Os estudantes e professores visitaram o Museu do 
Dinheiro em Vílnius, o Museu da Câmara Municipal em Kaunas 
e a Casa da Presidência nessa cidade, que chegou a ser capital 
durante a ocupação de Vílnius pelos russos em 1919, situação 
que se prolongou até 1940.

As alunas que participaram nesta primeira mobilidade 
partilharam a sua experiência:
.........................................................................................................................

● Ana Silva, 8.º D

A minha viagem à Lituânia no âmbito do projeto Erasmus foi 
muito boa. Aquilo que mais gostei foi de estar a participar num 
projeto em que eu sabia que estava a proteger várias pessoas no 
mundo e que estava a apelar a outras de que aquilo que estava a 
fazer não era correto. Acho que foi uma experiência incrível e que 
fiz a escolha correta ao ponto de pensar que, ao estudar, a minha 
vida me iria surpreender. 

        Na semana em que lá estive, conheci pessoas fantásticas 
com quem me dei muito bem, que vão marcar a minha vida. Não 
foi só o orgulho de ter participado neste projeto, mas também de 
o ter partilhado com estas pessoas e de puder conhecer um novo 
país. Durante esse tempo, para além de ter visitado o pais e de ter 
assistido a palestras sobre o projeto, também pratiquei o inglês, 
imprescindível para quem quer viajar.

Tenho esperança de que um dia mais tarde, com o exemplo 
de uns e de outros, os alunos comecem a pensar que estudar nos 
traz um futuro melhor. 

Gostava muito que outros alunos pudessem ter esta expe-
riência.
......................................................................................................................

● Fabiana Moreira, 8.º B

Na minha opinião, as atividades sobre o ciberbullying e so-
bre a cibersegurança foram bastante interessantes, pois, graças a 
esse tipo de atividades, conseguimos perceber mais acerca deste 

tema.
De todas as atividades realizadas, as que 

mais gostei foi a visita ao Museu do Dinheiro, 
porque aprendemos acerca da origem e da 
história da moeda, na Lituânia e no resto do 
mundo.

Para além disso, também achei particular-
mente interessante e útil a palestra em Vilnius, 
porque penso que esclareceu muitas dúvidas.
.......................................................................................

● Isa Oliveira, 8.º D

Nesta viagem, descobri mais sobre o ci-
berbullying e os seus problemas, medidas 
para prevenir o ciberbullying, métodos usa-
dos nos ciberataques. Realizámos também 
trabalhos de grupo na escola.

Visitámos a universidade de Vílnius, 
onde aprendemos um pouco da história da 

universidade, os métodos usados nos ciberataques, onde os 
hackers acedem ao nosso computador e apoderam-se da 
nossa privacidade e das informações contidas no mesmo. 
Observámos também um mapa mundial que mostrava os 
ciberataques que estavam a decorrer no momento.

Na empresa Cujo, descobrimos mais sobre os problemas 
do ciberbullying, os efeitos que podem causar e como po-
dem mudar a vida das pessoas.

Na escola, realizámos trabalhos de grupo, nomeadamen-
te cartazes e folhetos sobre ciberbullying: o seu efeito na 

vida das pessoas bem como formas de prevenção.

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

● Joana Dias, 8.º B

Eu achei que as atividades sobre o ciberbullying e sobre a 
cibersegurança foram muito interessantes pois ajudaram-nos 
a perceber melhor o grande problema do ciberbullying e como 
podemos ajudar quem o sofre. Das atividades realizadas, a que 
eu mais gostei foi a da visita à CUJO, e também gostei muito 
de ir ao Museu do Dinheiro porque fiquei a saber mais sobre a 
história da moeda da Lituânia e da origem do dinheiro na vida 
da humanidade.
......................................................................................................................

● Juliana Moreira, 8.º B

Eu achei as atividades muito interessantes, quer as que se 
realizaram na escola quer as que se realizaram no exterior. Na 
escola, gostei da atividade com a psicóloga sobre a nossa opi-
nião acerca do ciberbullying em grupos.

Gostei muito do Museu do Dinheiro, porque aprendi mais 
sobre as moedas da Lituânia e de outros países. Também gostei 
da ida à Faculdade em Kaunas onde aprendemos mais sobre 
ciberbullying.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

P.E ANTÓNIO JOSÉ DA SILVA GONÇALVES (III)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

E
m finais de 1917, é decretada a ex-
pulsão dos arcebispos de Braga, 
Manuel Vieira de Matos, e de Évo-
ra, Augusto Eduardo Nunes. Em 
solidariedade com o seu prelado, 

Silva Gonçalves decide renunciar ao cargo 
de senador. Mas não sem antes lavrar, em 
último discurso, o seu protesto nos seguin-
tes termos: 

«Sr. Presidente, não é com violências 
que se pode cimentar um regime. A força 
submete os corpos. Somente a bondade 
subjuga os corações, somente a tolerância 
é electroíman de simpatias. Mas o Gover-
no entende as cousas de outro modo e 
agora, para ser coerente, tem de expulsar 
todos os bispos que virão protestar contra 
a nefanda violência de que foram vítimas 
os seus venerandos colegas. Terá de expul-
sar todos os párocos que protestam contra 
as penas injustas e ilegais impostas aos 
seus chefes hierárquicos e terá de expul-
sar, pelo mesmo motivo, os simples pres-
bíteros e até os simples fiéis. O Governo 
teria sido mais leal e mais franco fazendo 
promulgar uma lei que fosse clara síntese 
da legislação já existente contra a igreja 
católica e o compêndio de toda a má von-
tade contra os seus fiéis. Essa lei poderia 
ser formulada em dois artigos apenas: Ar-
tigo 1.º É proibida em Portugal a profissão 
do catolicismo, Artigo 2.º Fica revogada a 
legislação em contrário. Sr. Presidente, eu 
bem sei que só posso renunciar o manda-
to parlamentar por cobardia ou por im-
possibilidade de realizar a minha missão. 
Cobardemente jamais faria a renúncia. 
Como, porém, a minha permanência aqui 
resulta absolutamente ineficaz e em sinal 
de protesto contra a consumação duma 
revoltante violência feita aos bispos, par-
ticularmente ao meu prelado, eu renuncio 
aqui formalmente, solenemente, o meu 
mandato em um desengano cruel, consi-
derando a minha vinda aqui uma aventura 
da minha vida que apenas serviu para de-

«O Governo teria sido mais leal e mais franco fazendo promulgar uma lei que fosse clara síntese da legis-
lação já existente contra a igreja católica e o compêndio de toda a má vontade contra os seus fi éis. Essa lei 
poderia ser formulada em dois artigos apenas: Artigo 1.º É proibida em Portugal a profi ssão do catolicismo, 
Artigo 2.º Fica revogada a legislação em contrário.»

silusões tremendas, desilusões descaroá-
veis quanto às mais lindas teorias que os 
homens contradizem escandalosamente 
na prática. Porém, ao abandonar o par-
lamento, eu que represento aqui a igreja 
católica, nada receio pela sorte dela. Te-
nho nitidamente gravadas no meu espí-
rito as palavras de Montalembert um dia 
na Câmara francesa, aliás confirmadas por 
longos vinte séculos de história, de lutas, 
de recontros formidáveis. A Igreja contra 
todos os seus perseguidores terá sempre 
uma vitória decisiva e uma vingança subli-
me, a vitória é sobreviver a todos, a vin-
gança é orar por eles. Tenho dito.»

Nas eleições legislativas de 1918, Silva 
Gonçalves é novamente candidato do Cen-

tro Católico Português (emanado da antiga 
União Católica) para o Senado da Repúbli-
ca, desta vez pelo círculo de Vila Real. Con-
tudo, não chega a tomar posse.

Regressado a Braga, torna-se director 
do semanário católico Actualidade, que se 
publicou naquela cidade até 1924, e d’A Voz 
da Verdade. Foi também director do Diário 
do Minho, jornal criado em 1919. Fundou 
ainda o semanário Ecos de Negrelos. Fez 
parte, como director, dos jornais Concórdia 
e O Bracarense. Trabalhou nas redacções do 
Portugal e do famigerado órgão clerical A 
Palavra (Porto). Escreveu diversos artigos 
nas revistas Novidades, Renascença (aqui 
sob o pseudónimo António de Avizela) e 
Ilustração Católica, bem como no jornal A 
Ordem.

A 30 de Junho de 1918, quando obtém 
licença da arquidiocese para «celebrar e 
confessar», residia em S. João do Souto, 
uma das paróquias da cidade de Braga. 
Dois anos depois, a 29 de Maio, é nomea-
do pároco encomendado de S. Miguel das 
Aves, no concelho de Santo Tirso. Mais tar-
de, será homenageado com a atribuição 
do seu nome a uma rua desta localidade. 
A 7 de Março de 1924 é exonerado da pa-
roquialidade, regressando à sua terra natal, 
São Lourenço de Sande. 

No dia 26 de Setembro de 1932, é de-
signado pároco encomendado da Póvoa 
de Varzim. A sua principal missão fora a de 
tratar da divisão da paróquia da cidade em 
três novas unidades pastorais. Entretanto, 
fundou as instituições Pia União das Filhas 
de Maria e ainda a Pia União de S. Miguel 
Arcanjo. Em Dezembro, é-lhe autorizada a 
«binação» (permissão para poder celebrar 
duas missas diárias) na igreja de Nossa Se-
nhora da Lapa, Póvoa de Varzim, «ou outra 
se houver necessidade». Em 30 de Junho 
de 1934, é nomeado reitor das Capelas de 
São Roque e de São José, também na Pó-
voa. No dia 30 de Junho do ano seguinte, 
assume a paroquialidade da matriz povei-

ra, com o título de encomendado. Nesse 
ano, é finalmente cumprida a missão que 
lhe fora incumbida, tendo o Tribunal Ecle-
siástico determinado a divisão em três da 
então grande paróquia da Póvoa de Var-
zim, criando, além da matriz, as de S. José 
de Ribamar (abadia) e de N.ª Sr.ª da Lapa 
(reitoria).

No dia 2 de Outubro de 1935, já com a 
saúde um tanto debilitada, o P.e Silva Gon-
çalves é transferido, a título de encomen-
dado, para a paróquia de S. Tomé de Cal-
delas/Caldas das Taipas, do concelho de 
Guimarães (AAB/C). Aqui funda os núcleos 
locais da Juventude Operária Católica (JOC) 
e da Juventude Agrária Católica (JAC). Foi 
ele o autor do «Hino das Taipas». Figura ain-
da hoje na toponímia local, com uma rua e 
uma travessa com o seu nome, chegando 
até a ser proposto para patrono da Escola 
E.B. 2/3, o que, contudo, não veio a efecti-
var-se.

No dia 5 de Janeiro de 1939, Silva Gon-
çalves é distinguido com a «medalha de re-
conhecimento poveiro», que lhe fora apos-
ta não na Póvoa, mas na Câmara Municipal 
de Guimarães. Esta última edilidade não 
deixou de elaborar, também nessa ocasião, 
o seu voto formal de agradecimento ao 
ilustre filho da terra.

No dia 24 de Julho de 1940, o antigo se-
nador é nomeado reitor e capelão da igreja 
de S. Domingos, na cidade-berço. Terá sido 
a sua última missão pastoral.

Faleceu na casa onde nasceu, em Tra-
vanca, São Lourenço de Sande, no dia 29 
de Maio de 1942. Foi sepultado no cemité-
rio da sua terra natal. No jazigo encontra-
-se uma lápide que reproduz um verso da 
sua autoria e dedicado à mãe. Com o título 
«P’O Meu Amor», reza assim: «As boas mães 
têm desvelos/ importunos pelos filhos/ na 
íntima angústia de vê-los/ encaminhar por 
maus trilhos».

PUB
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Efemérides 21 de fevereiro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Penafiel

Agenda Cultural De 21 de fevereiro a 6 de março
Castelo de Paiva

Dia 23 fevereiro
Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 17h00 – Exposição “Horizontes”, de António 
Aguiar e Célia Silva

Dia 23 fevereiro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo “Variações, a partir de um coração”, do 
Quarteto Contratempus - uma viagem no tempo pelo Patri-
mónio Musical do Douro e Minho

Dia 28 fevereiro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Atelier de olaria, com a mestre oleira Maria Fernan-
da Braga

Dia 2 março
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto solidário Banda de Música de Vilela

Dia 3 março
Alameda de Portugal, Lordelo
14h00 – Desfile de carnaval, organização Associação Lorde-
lo Lazer

Dia 5 março
Avenida de São Tomé, Bitarães
15h00 – Desfile de carnaval, organização da junta de Paredes

Dia 5 março
Avenida Carreiras Verdes, Louredo
15h – Desfile de carnaval, organização do MAP - Movimento 
de Animação Paroquial 

Dia 24 fevereiro
Largo do Conde
09h00 – Feira agrícola

Dia 25 fevereiro
Biblioteca municipal
15h30 – Conversas na biblioteca

Dia 27 fevereiro
Biblioteca municipal
14h30 – Atelier “máscaras de super heróis”

Dia 28 fevereiro
Centro de Interpretação da Cultura Local
21h00 – Encontros de música de câmara

Dia 4 março
Pavilhão municipal
14h00 – Carnaval interinstitucional 

Dia 21 fevereiro
Biblioteca Municipal
21h30 – Serões literários do Vale do Sousa

Dia 23 fevereiro
Auditório da Biblioteca e Arquivo Municipal
16h00 – Apresentação do livro “Arquitetura de Palavras”, de 
Inocêncio Paulo Moreira

Dia 23 fevereiro
Barracão da Cultura, Lixa
21h30 – Inauguração de exposição de pintura “Myself by My-
self”, de Marina Leão

Dia 27 fevereiro
Piscinas Municipais 
Das 10h00 às 13h00 – XIII Encontro de atividades aquáti-
cas “cidade de Felgueiras”

Dia 22 fevereiro
Casa das Videiras, Lousada
21h00 – Palestra com Ernestino Maravalhas, naturalista edi-
tor e fotógrafo

Dia 23 fevereiro
Auditório municipal
21h30 – Noites acústicas, com Paulo Gonzo

Dia 25 fevereiro
Auditório Municipal
10h30 – Espetáculo de teatro “ID a tua marca na net”, no 
âmbito do programa Comunicar em Segurança, promovido 
pela Fundação Portugal Telecom

Dia 3 março
Avenida Amílcar Neto, em frente às piscinas municipais
10h30 – 6.ª corrida e carnaval de Lousada

De 21 a 24 fevereiro
Penafiel
Das 12h30 às 21h00 – Festival da lampreia

Dia 24 fevereiro
Museu Municipal
15h00 – Atividade ‘Ao domingo no museu’ – bule mágico

Dia 27 fevereiro
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Dia de Surf”

1548
Inauguração do Colégio das Artes, fundado 
em Coimbra, pelo rei D. João III, para dotar a 
Universidade de “escolas menores”;
____________________________________

1677
Morte de Bento Espinosa, filósofo judeu, 
de origem portuguesa, Vidigueira, autor da 
mais célebre e bem estruturada doutrina 
panteísta;
____________________________________

1720
Criação da capitania de Minas Gerais, sepa-
rada da de S. Paulo, Brasil, para a exploração 
de minas de ouro;
____________________________________

1756
Conceção de privilégios a criadores de bi-
chos-da-seda, para se restringir a importa-
ção do tecido;
____________________________________

1779
Nasce Friedrich Karl von Savigny, jurista e 
estadista prussiano em Frankfurt;
____________________________________

1795
Estabelecimento da liberdade de culto em 
França;
____________________________________

1801
Nascimento de John Henry Newman, car-
deal inglês anglicano de feição evangélica, 
de larga polémica;
____________________________________

1838
Samuel Morse, inventor norteamericano, faz 

a primeira demonstração pública do telégra-
fo;
1863 – Nascimento de Carlos Reis, pintor na-
turalista;
_____________________________________

1878
Professor da Academia do Porto, Adriano de 
Paiva Brandão publica um artigo sobre a te-
lescopia na base da transmissão de imagem 
à distância;
_____________________________________

1886
Membro da Câmara dos Pares do Reino, Lati-
no Coelho assume-se republicano, em plena 
sessão parlamentar;
_____________________________________

1891
Em nome da manutenção da “paz social”, o 
governo de João Crisóstomo limita a liberda-
de de associação e de reunião;
_____________________________________

1906
Alguns estudantes do Liceu do Carmo, 
em Lisboa, manifestam-se contra a monar-
quia;
_____________________________________

1909
Guiné Portuguesa. Os Balantas preparam 
uma ofensiva contra o posto de Goli, atacan-
do-o no dia 21-2, durando o tiroteio das 7 às 
12 horas. Em 25 o posto foi reforçado com no-
vos oficiais e praças; artilharia e serviço médi-
co. Veio também Abdul Injai, que tinha sido 
nomeado régulo de Cuór;
_____________________________________

1916
Guerra de 1914-18. Início da Batalha de Ver-

dun, na França, a mais sangrenta e longa do 
conflito;
_____________________________________

1922
Fim do protetorado britânico no Egipto;
1928 – A independência da Transjordânia é 
reconhecida pelo Reino Unido;
_____________________________________

1944
II Guerra Mundial. A indústria aeronáutica ale-
mã é atacada pelas forças aéreas britânica e 
norteamericana;
_____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. O subsecretário de Estado 
das Colónias visitou, em Bissau, a arrozeira da 
Sociedade Industrial Ultramarina. A Associa-
ção Comercial Industrial e Agrícola da Guiné 
homenageou nesse dia o ilustre membro do 
governo, tendo-o eleito seu primeiro sócio 
honorário;
_____________________________________

1952
Em Lisboa reuniu-se o Conselho do Pacto do 
Atlântico;
_____________________________________

1961
Charles de Gaulle, presidente francês, propôs 
a formação da União Latina Mundial;
_____________________________________

1965
É assassinado em Nova Iorque o líder negro 
norteamericano Malcom X, 39 anos;
_____________________________________

1970
O partido único da ditadura, a União Nacio-

nal, muda a sua designação para Ação Na-
cional Popular;
____________________________________

1974
Guiné Portuguesa. Inicia-se o V Congresso 
do Povo da Guiné, a decorrer até 10 de abril;
- A polícia do choque reprime, em Lisboa, 
uma manifestação contra a guerra colonial;
- No quartel, em Bissau, Guiné, rebenta uma 
bomba;
____________________________________

1976
A República Popular de Angola é reconheci-
da por Portugal;
____________________________________

1978
Escritor e professor da Faculdade de Letras 
de Lisboa, autor de “Mau Tempo do Canal”, 
morre Vitorino Nemésio;
____________________________________

2003
O Parlamento dos Açores aprovou o Plano 
Regional da Água;
____________________________________

2006
Jorge Sampaio, Presidente da República, co-
meça, em Timor-Leste, a última visita oficial 
do mandato;
____________________________________

2007
Retificado pelo parlamento timorense o 
tratado de partilha dos recursos do mar de 
Timor com a Austrália.
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GOMES DE SOUSA

O 
dr. António Pereira Barbosa nasceu 
na Rua Formosa, em Penafiel, a 7 
de Outubro de 1880. Era filho de 
Abílio Júlio Barbosa, negociante e 
de D. Maria José Pereira de Castro 

Barbosa, administradora de casa, ambos natu-
rais de Penafiel. Foram seus padrinhos António 
Pereira de Castro, tio materno, e sua mulher D. 
Joaquina Correia Mirapalheta de Castro, capita-
listas, da Rua Formosa. [a Rua Formosa ia da pra-
ça de Município ao Calvário, correspondendo às 
avenidas Sacadura Cabral e Egas Moniz].

Seus pais casaram na matriz de Penafiel a 
13 de Abril de 1874. 

O pai Abílio nasceu em Penafiel a11 de 
Novembro de 1851. Filho natural de João José 
Barbosa, solteiro e de D. Júlia Emília, solteira, 
de Penafiel, neto paterno de António José 
Barbosa e de Constância Rosa solteira; neto 
materno de Manuel José Rodrigues, de Gui-
marães e de Maria Joaquina, do Torrão.

A mãe Maria nasceu na Rua de Nossa Se-
nhora da Ajuda, em Penafiel, a 25 de Agosto 
de 1852. Filha de António Pereira de Castro e 
de D. Gertrudes de Jesus Teixeira, de Penafiel, 
neta paterna de Mateus Pereira de Castro e de 
Tomásia Maria Teixeira, da vila de Guimarães; 
neta materna de João Caetano Teixeira e de 
Tomásia de Jesus, de Penafiel. Padrinhos Luís 
Venâncio Carneiro de Vasconcelos e D. Maria 
Teresa Pinto de Madureira, ambos de Penafiel.

Abílio Júlio Barbosa foi tesoureiro da Asso-
ciação Filantrópica dos Bombeiros Voluntários 
de Penafiel, eleito a 18 de Dezembro de 1881.

E foi Presidente da Comissão Municipal 
de Penafiel nomeada por decreto de 5 de No-
vembro de 1900, até 14 de Janeiro de 1901.

Outros filhos de Abílio Júlio:
1 - Constança Nasceu na Rua Formosa a 

18 de Agosto de 1876. 
2 - Idalina Augusta Pereira Barbosa. Na-

tural de Penafiel, moradora na Rua Direita, 

O DR. ANTÓNIO BARBOSA
com 29 anos, ocupada no serviço doméstico, 
casou em Bustelo a 28 de Maio de 1904 cpm 
Joaquim de Araújo Cotta, estudante de Medi-
cina. Foi testemunha Manuel Mesquita Mon-
teiro, tenente de Infantaria 20. 

3 - Utelinda. Nasceu na Rua Formosa a 
30 de Janeiro de 1879. Casou com Arnaldo 
Machado Fernandes Lima que faleceu em 
Paranhos a 30 de Outubro de 1956. Utelinda 
faleceu em Rebordões, Santo Tirso, a 2 de Fe-
vereiro de 1968.

4 - Álvaro Júlio Barbosam Nasceu na Rua 
Formosa a 1 de Março de 1883 e faleceu em 
Penafiel a 31 de Dezembro de 1955. Foi juiz 
em Boticas, Montalegre e Valpaços, e de juiz 
auditor em Vila Pouca de Aguiar.

Matriculou-se a primeira vez na Faculdade 
de Direito da Universidade de Coimbra a 2 de 
Outubro de1899 e fez o exame final a 14 de 
Junho de 1904.

Foi Delegado do procurador da República 
em Mértola em 1907, depois em Montalegre, 
em 1916. Governador civil de Vila Real a 23 de 
Novembro de 1921 até 1923.

Álvaro casou em Penafiel a 26 de Junho 
1905 com D. Virgínia Guimarães Alves, com 19 
anos, natutal de Penafiel, da Rua da Saudade, 
filha de Adriano Augusto César Pereira Alves, 
de Santa Maria dos Anjos da vila de Valença, 
e de Antónia Margarida Guimarães Pereira Al-
ves, de Penafiel.

E – 5 - Armando Barbosa.
António Pereira Barbosa frequentou a 

Academia Politécnica do Porto, matriculan-
do-se no ano lectivo de 1897 para 1898 nas 
1.ª, 6.ª 

 

(1.ª 
 

parte) e 18.ª (3.ª 
 

parte) cadeiras.
No ano seguinte matriculou-se nas 1.ª, 4.ª  

(1.ª parte), 7.ª e 18.ª (1.ª parte) cadeiras.
E no ano de 1899 para 1900 matriculou-se 

nas 1.ª e 8.ª (1.ª e 2.ª parte), 10.ª e 11.ª cadeiras.
Depois passou para a Escola Médico-Cirúr-

gica do Porto e terminou o curso no ano lecti-

to de Cavalaria n.º 10 de Vila Viçosa. Tenente 
no Regimento de Cavalaria n.º 9 do Porto, no 
Regimento de Infantaria n.º 11 de Setúbal, na 
Guarda Fiscal e no Regimento de Infantaria 
n.º 13 de Vila Real. 

Estava no regimento de Vila Real quando 
foi mobilizado para servir em França, no 1º 
Corpo Expedicionário Português. 

Recebeu vários louvores e foi condeco-
rado com a Medalha de 3.ª classe da Cruz de 
Guerra a 29 de Novembro de 1918.

Promovido a capitão a 26 de Janeiro de 
1918. Em 1935 era tenente-coronel.

O dr. António Barbosa faleceu em Para-
nhos, Porto, a 13 de Março de 1964.

Por parte de sua mãe numerosos Pereiras 
de Castro pontuaram Penafiel ao longo do sé-
culo XIX, terminando com António Pereira de 
Castro que faleceu em 1912 e deixou em tes-
tamento 10 contos de réis para a construção 
de uma escola na cidade de Penafiel. A escola 
com o seu nome foi inaugurada a 4 de Março 
de 1934. Se bem me lembro era nesta escola 
a que as meninas de fora da cidade vinham fa-
zer o exame da 4ª classe, enquanto os rapazes 
vinham fazê-lo na Escola do Conde Ferreira.

Era casado com D. Joaquina Correia que 
faleceu na Rua Formosa, em Penafiel, a 15 de 
Novembro de 1910, com 64 anos. Nasceu em 
São Pedro, Rio Grande do Sul, Estados Unidos 
do Brasil. Filha de Joaquim Correia Mirapalhe-
ta e de Isabel Correia Mirapalheta, ambos de 
Santa Isabel, no Rio Grande do Sul.

vo de 1906-1907, com a classificação de S-12.
Defendeu a tese «Da Tuberculose no Por-

to: breve estudo sobre a sua etiologia e pro-
phylaxia» que foi impressa em 1906, no Porto, 
na Typographia da Empreza “Artes & Letras”, 
com 82 páginas.

Era ainda estudante de medicina quando 
casou com Alzira Beça de Queirós e Vascon-
celos, filha de Francisco da Costa Queirós e 
Vasconcelos e de Maria da Conceição Beça de 
Queirós que casaram em Penafiel em 1875.

Casou segunda vez na 1.ª conservatória 
do registo civil do Porto, a 25 de Agosto de 
1923, com Margarida Nunes de Almeida, de 
35 anos, natural de Vitória, no Porto, filha de 
João José de Almeida e de Edviges Soares. 

Foi médico militar. Alferes no Regimen-
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FICHA TÉCNICA

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

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

Certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do artigo 
100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para 
escrituras diversas 243, a folhas 129, se encontra exarada uma escritura 
de retificação, com data de dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove, 
na qual 1.º ANTÓNIO MARTINS DE SOUSA PINTO, NIF 139 812 415, 
viúvo, natural de Lordelo, Paredes, onde reside, na Rua dos Ribeirinhos, 
52, 2.os MANUEL JOAQUIM FERREIRA PINTO, NIF 158 633 431, divor-
ciado, natural de Lordelo, Paredes, onde reside, na Rua dos Ribeirinhos, 
52, e MARIA ALICE FERREIRA PINTO DA SILVA, NIF 195 045 386, na-
tural de Lordelo, Paredes, casada com José Manuel Pereira da Silva, NIF 
183 368 681, no regime da comunhão de adquiridos, residente em Casa 
Deolinda, Francardo, 20236 Omessa (Haut-Corse), França, estes repre-
sentados pela procuradora Ana Isabel Campanhã Pinto Grandão, NIF 235 
161 721, JOSÉ MANUEL DE BARROS PINTO, NIF 177 440 058, natural 
de Massarelos, Porto, casado com Maria Manuela Ribeiro da Silva Pinto 
no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua dos Ribeirinhos, 
52, Lordelo, Paredes, e ALCINDA DE BARROS PINTO MARQUES, NIF 
168 675 471, natural de Lordelo, Paredes, casada com Artur Nunes Morei-
ra Marques, NIF 168 675 480, no regime da comunhão de adquiridos, re-
sidente na Rua dos Ribeirinhos, 52, Lordelo, Paredes, representada pela 
procuradora Helena Isabel Pinto Marques, NIF 232 925 143, e 3.º Maria 
Fernanda de Oliveira Campanhã, NIF 105 556 394, divorciada, natural 
de Campo, Valongo, residente na Rua do Vilar, 131, Campo e Sobrado, 
Valongo, que intervém na qualidade de única sócia e gerente, em repre-
sentação da sociedade comercial unipessoal por quotas PAVISOBRA-
DO – REVESTIMENTOS, UNIPESSOAL LDA., número de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial e NIPC 510 325 840, com sede na 
Rua dos Ribeirinhos, 56, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, e o 
capital social de dez mil euros, disseram:

(i) Que no dia seis de abril de dois mil e seis o António Martins de 
Sousa Pinto e a sua mulher, Deolinda Ferreira de Barros, NIF 168 675 

498, casados no regime da comunhão geral de bens, outorgaram uma 
escritura de justificação, exarada a folhas vinte e sete do livro de notas 
número quatrocentos e catorze E do extinto Cartório Notarial de Paços de 
Ferreira, no qual disseram ser donos e legítimos possuidores, entre outros 
prédios, do bem imóvel, ao tempo descrito desta forma: Prédio urbano 
composto por casa de rés-do-chão, para indústria, sito no Lugar de Agrelo, 
Rua dos Ribeirinhos, 56, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, com 
a área coberta de duzentos e quarenta metros quadrados, a confrontar do 
norte com caminho de servidão, sul com Manuel da Silva, nascente com 
caminho público e do poente com António Martins de Sousa Pinto, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial competente, inscrito na ma-
triz respetiva em nome do justificante marido sob o artigo 1954.

(ii) Que na referida escritura de justificação foram declarantes a) Luís 
Coelho Carneiro, casado, natural de Frazão, Paços de Ferreira, residente 
na Rua dos Combatentes, 164, Lordelo, Paredes, b) António Moreira da 
Costa, casado, natural de Lordelo, Paredes, onde residia, na Rua Castro 
Araújo, 152, e c) António Lemos da Silva, casado, natural e residente em 
Lordelo, Paredes, na Rua da Ferrugenta, pessoas cujo atual paradeiro é 
desconhecido dos ora outorgantes.

(iii) Que conforme resulta da escritura de habilitação de herdeiros 
lavrada neste cartório notarial no dia vinte e dois de julho de dois mil e 
onze, exarada a folhas noventa e sete do livro de notas cento e setenta, 
a referida Deolinda Ferreira de Barros, que era natural da freguesia de 
Lordelo, concelho de Paredes, e aí teve a sua última residência habitual, 
na Rua dos Ribeirinhos, 52, faleceu, sem testamento ou qualquer outra 
disposição de bens de sua última vontade, no dia dezanove de março de 
dois mil e nove, na freguesia de Paranhos, concelho do Porto, no estado 
de casada em primeiras núpcias de ambos e sob o regime da comunhão 
geral de bens com o António Martins de Sousa Pinto, tendo-lhe sucedido 
como únicos herdeiros o cônjuge e quatro filhos do matrimónio, Manuel 
Joaquim Ferreira Pinto, José Manuel de Barros Pinto, Alcinda de Barros 
Pinto Marques e Maria Alice Ferreira Pinto da Silva.

(iv) Que no dia dezasseis de setembro de dois mil e dezasseis, por es-
critura de compra e venda lavrada neste cartório notarial, exarada a folhas 
setenta e um do livro de notas número duzentos e treze, o António Martins de 
Sousa Pinto e os demais herdeiros de Deolinda Ferreira Barros venderam à 
sociedade PAVISOBRADO – REVESTIMENTOS UNIPESSOAL LDA. o pré-
dio referido no parágrafo (i), ao tempo já descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes sob o número dois mil, oitocentos e sete – Lordelo, aí 
registado a favor do António Martins de Sousa Pinto e da sua falecida mulher 
pela inscrição “Ap. 49 de 2007/11/21”, inscrito na matriz sob o artigo 1954.

(v) Que o prédio se encontra atualmente registado a favor da PAVI-

SOBRADO – REVESTIMENTOS UNIPESSOAL LDA. pela inscrição “Ap. 
3368 de 2016/11/15”, encontrando-se ainda registada na ficha do imóvel 
uma renúncia a indeminização por aumento de valor pela inscrição “Ap. 
2400 de 2018/05/23”.

Sucede que, por lapso manifesto, na escritura de justificação, os justi-
ficantes identificaram mal o imóvel, pois não referiram a respetiva área des-
coberta, limitando-se, erradamente, a repetir os dados incorretos constantes 
da matriz naquela data. A correta descrição do imóvel justificado, que se 
mantém igual até esta data e que não sofreu quaisquer alterações nas suas 
áreas coberta e descoberta e na sua configuração, é a seguinte: prédio ur-
bano composto por casa de rés-do-chão, para indústria, com a área coberta 
de duzentos e quarenta metros quadrados e a área descoberta de quinhen-
tos e trinta e cinco metros quadrados, sito em Lordelo, Rua dos Ribeirinhos, 
56 (antigo Lugar de Agrelo), freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, ao 
tempo não descrito na Conservatória do Registo Predial e atualmente des-
crito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob o número dois mil, 
oitocentos e sete – Lordelo, inscrito na matriz sob o artigo 1954.

Que em virtude deste erro inicial, a descrição predial, criada na se-
quência da referida escritura de justificação, ficou incompleta, por não 
fazer menção à área descoberta do imóvel, e, posteriormente, na subse-
quente escritura de compra e venda, ao descrever-se o prédio objeto do 
negócio não foi feita referência a qualquer área, indicando-se – apenas 
– a sua configuração, a descrição predial e inscrição matricial.

Assim, pela escritura de retificação, o António Martins de Sousa Pinto 
e os seus filhos, Manuel Joaquim Ferreira Pinto, José Manuel de Barros 
Pinto, Alcinda de Barros Pinto Marques e Maria Alice Ferreira Pinto da 
Silva retificam a escritura de justificação, quanto à identificação do imóvel 
justificado, que é a atrás referida, e os mesmos António Martins de Sou-
sa Pinto e filhos e a Maria Fernanda de Oliveira Campanhã confirmam 
que aquando da compra e venda a PAVISOBRADO – REVESTIMENTOS 
UNIPESSOAL LDA. comprou o prédio tal como atrás descrito, isto é, in-
cluindo as suas áreas coberta e descoberta.

Que as mencionadas escrituras de justificação e compra e venda 
se mantêm em tudo o mais, nomeadamente quanto ao valor atribuído ao 
imóvel em sede da justificação e ao seu preço, na compra e venda.

Está conforme.
Paredes, cartório, dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos
P 340/19
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HISTÓRIA e CULTURA

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

44. Fr. António da Ascensão. 1695-98.
Natural de Lisboa, foi admitido na Ordem 

pelo Geral Fr. Vicente Rangel, e tomou hábito 
no mosteiro da capital a 8 de Maio de 1656. 
Antes de vir para Abade de Travanca, já exer-
cera o cargo no mosteiro dos Apóstolos, de 
Santarém (1689) (159).

45. Fr. Miguel Coimbra. 1698-1701.
Natural de Braga, filho do Dr. Miguel de 

Coimbra (de Braga) e D. Francisca de Paiva (de 
Lisboa), “muito nobres, sempre em sua gera-
ção houve mt.ºs religiosos e eclesiásticos”, foi 
admitido na Ordem por Fr. Gregório de Maga-
lhães em 1664. Antes de Travanca, fora Abade 
de Palme (1692). Depois, foi Dom Abade de S. 
Bento da Vitória no Porto (1704) e de Refojos 
de Basto (1710) (160).

(149) Cf Boletim cit., p. 25, III. O arco do 
passadiço vê-se na Fig. 15.

(150) ADP, SM – Travanca 163, Foral dos 
Costumes e posses, começado em 1614 e 
sucessivamente acrescentado; a nota encon-
tra-se a fl 23. Já a transcreveu também o P. 
AGOSTINHO DE AZEVEDO, 1. c., que leu a últi-
ma data como sendo 1678; os dois algarismos 
8 e 3 facilmente se confundem e, para mais, 
a fonte está turva com um pequeno borrão; 
mas Fr. FRANCISCO DE S. LUÍS, Apontamen-
tos Bened., fl 102v, leu 1673. E nós também. 
De resto, a obra é por demais vultosa para ter 
sido feita num só triénio. Deve ter começa-
do com o lançamento da primeira pedra em 
1673 (no abaciado de fr. Clemente da Assun-

ção e 1.º triénio do Geral Fr. Jerónimo de S. 
Tiago), continuando por todo o triénio de Fr. 
Francisco da Visitação, e sendo concluída em 
1678, no abaciado de Fr. Tomé da Esperança 
e segundo mandato do mesmo dito Geral Fr. 
Jerónimo de S. Tiago. Cinco anos, ao todo.

(151) Filho do milanês Leonardo Turriano, 
perito em fortificações, e da portuguesa D. 
Maria Manoel, senhora honrada e virtuosa, 
nasceu em Lisboa (e não em Coimbra, como 
diz o autor dos Elogios, págs 396 e 420). De 
18 para 19 anos, tomou o hábito beneditino 
na sua terra natal, a 29 de Novembro de 1629. 
“Sempre mui ocupado no estudo, no debuxo 
e risco de obras de arquitectura, curiosidade 
a que o inclinavam os papéis de seu pai, … 
foi ao Curso de Artes e ao de Teologia, e saíu 
Passante. Ainda era Passante, quando D. João 
IV o chamou para o seu serviço e o nomeou 
Engenheiro Mor do Reino, lugar que ocupara 
seu pai…Serviu 13 anos a El-Rei…até à morte 
do nosso Mestre Fr. Pedro de Menezes, Lente 
de Matemática, cuja cadeira ocupou por vo-
tos dos estudantes, em uma renhida oposi-
ção que fez com o Doutor Gaspar de Mery”. 
Foi Lente de Matemática na Universidade 
de Coimbra (sentença do Conselho de 30 
de Abril de 1653), durante 15 anos. Entre as 
várias e importantes obras de que foi arqui-
tecto, como Santa Clara a Nova de Coimbra, 
o dormitório novo de Alcobaça e o mosteiro 
beneditino da Estrela em Lisboa, sobressai 
esta do mosteiro de Travanca. Foi Dom Abade 
de Coimbra e Reitor da Estrela em Lisboa. Fa-
leceu em Lisboa, onde se encontrava de pas-
sagem, a 9 de Fevereiro de 1679. – A citação 
supra é de Fr. FRANCISCO DE S. LUÍS, Apon-

tamentos Bened. cit., fls 30 e 159; cf também 
o mesmo A. na Lista de alguns artistas portu-
gueses, Lisboa 1839, p. 4, e SOUSA VITERBO, 
Diccion. Hist. e Documental dos Arquitectos , 
Engenheiros e Constructores Port., Vol. III, Lis-
boa 1922, p. 144/145.

(152) Veja-se abaixo, Abade n.º 51.
(153) Porquê dois refeitórios? Talvez em 

vista dos colégios. Os colegiais tinham horá-
rios diferentes dos da comunidade, e as re-
feições serviam de ocasião para exercícios de 
oratória, etc.

(154) Livro do Noviciado de Tibães ct., fl 
30. AQUINO, Elogios cit., p. 412.

(155) AQUINO, 1.c.
(156) ADP, RC-Amarante, fl 117v; AUM, 

CSB 25, Livro do Noviciado de Tibães, fl 30; 
BARBOSA MACHADO, Bibl. Lus. I e IV; Fr. FRAN-
CISCO DE S. LUÍS, Catálogo dos Escritores Be-
ned., etc.; AQUINO, 1.c.

(157) Livro do Noviciado de Rendufe, cit., 
fl 23, com docms de genere e certidão de 
Bapt.; AQUINO, 1.c.

(158) AUM, CSB 43 – Inquirições; AQUINO, 
1.c.

(159) Lembrança dos religiosos cit., fl 70v; 
AQUINO, 1.c.

(160) AUM, CSB 85-Inquirições de genere; 
AQUINO, 1.c.

15. DD. ABADES DO SÉC. XVIII

46. Fr. João do Monte Cassino. 1701-04.
Era natural de Guimarães. Antes de Travan-

ca, fora Abade em Arnoia (1695). Depois, foi-o 
em Palme (1713) e Refojos de Basto (1719) (161).

47. Fr. João de Cristo. 1704-07.
Natural de Santa Eulália da Cumieira (Pena-

guião), onde nasceu a 10 de Dezembro de 1641, 
chamava-se no século João Martins. Tomou há-
bito em Tibães a 15 de Dezembro de 1661. Foi 
Padre Mestre. Antes de Travanca, fora Abade em 
S. Romão de Neiva (1692) e Santo Tirso (1698). 
Faleceu no 1.º de Junho de 1707, sendo ain-
da Dom Abade de Travanca. Normalmente, os 
triénios acabavam no Capítulo Geral que se ce-
lebrava nos princípios de Maio; mas este triénio 
foi prolongado em virtude duma substatória do 
Núncio, e o Capítulo Geral realizou-se dois meses 
mais tarde, no começo de Julho (162).

48. Fr. José da Cruz. 1707-10.
Chamava-se no século José Freire, e era 

natural da cidade do Porto, paróquia de S. Ni-
colau, onde nasceu a 16 e foi baptizado a 23 

de Abril de 1651, filho de António Esteves e 
Maria Freire. Quando se apresentou candida-
to ao hábito beneditino, deu-se como natural 
de Miragaia, para onde naturalmente seus 
pais teriam mudado. Tomou hábito em Tibães 
a 3 de Maio de 1668. Foi Padre Mestre e leu 
Artes em Santo Tirso (1684). Depois do seu 
abaciado em Travanca, foi Visitador Mor da 
Congregação (1711) e Dom Abade de Santo 
Tirso (1716) (163).

49. P. M. Jub. Dr. Fr. Francisco de S. Paulo. 
1710-13.

Natural de Guimarães (S. Sebastião), Fran-
cisco Rebelo era filho de Cosme Ribeiro da Sil-
va e Paula Rebelo. Tomou hábito em Rendufe 
com o nome de Frei Francisco de S. Paulo, em 
2 de Fevereiro de 1665. Foi Padre Mestre. An-
tes de Travanca, fora Abade de Pombeiro nos 
triénios de 1698-1701 e 1704-1707; e depois 
de Travanca voltou a Pombeiro, no triénio de 
1716-19 (164).

50. Fr. João de S. Bento. 1713-16.
Natural de Lamosa. Também foi Padre 

Mestre. Depois deste triénio em Travanca, fez 
outro em Rendufe (1719) (165).

51. Fr. João de S. Lourenço. 1716-19.
Era natural de S. Lourenço do Douro (con-

celho de Marco de Canavezes) e chamava-se no 
século João de Azeredo. Foram seus pais Antó-
nio de Azeredo Lousada e Mariana Peixoto. Foi 
admitido na Ordem pelo Geral Fr. Jerónimo de 
S. Tiago em 3 de Setembro de 1679. Antes de 
ser Abade de Travanca, já o fora do Couto de 
Cucujães em 1709, a acabar o triénio de 1707-
10 e a fazer o de 1710-13. Em Travanca, fez o 
Cruzeiro e o fontenário do Salão, actualmente 
no átrio da portaria. Depois de Travanca, ainda 
fez um triénio em Bustelo (1722-25) (166).

52. Fr. Jerónimo de S. Paio. 1719-22.
Dado como natural de Ponte de Lima, 

dele nada mais sabemos senão que fora Aba-
de de Carvoeiro no triénio de 1713-16. Termi-
nou em Travanca, onde fez a Casa da Audiên-
cia e Cadeia, no Terreiro (167).

(Continua na próxima edição)
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Rebordosa

António Seabra Barbosa
Faleceu

António Seabra Barbosa faleceu no passado dia 
6 de fevereiro, com 63 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Travessa de Passos, n.º 2 B, Rebordosa, Paredes. 
Era casado com Maria Carolina Pacheco Carneiro, que deixa na maior 
dor juntamente com seu filho, nora e demais família.

Rebordosa

Manuel Luís
Barbosa Martins Lopes 

Faleceu
Manuel Luís Barbosa Martins Lopes faleceu no 

passado dia 11 de fevereiro, com 71 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua da 
Casa Queimada, n.º 137, Rebordosa, Paredes. Era casado com Libâ-
nia Ferreira Gonçalves, que deixa na maior dor juntamente com seus 
filhos, nora, genro, netos e demais família.

Rebordosa

António Leal da Silva 
Faleceu

António Leal da Silva faleceu no passado dia 17 
de fevereiro, com 82 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
do Outeiro, n.º 130, Rebordosa, Paredes. Era viúvo 
de Deolinda Martins da Rocha e deixa na maior dor seus filhos, netos 
e demais família.

Rebordosa

Maria Adélia
Moreira de Carvalho

Faleceu
Maria Adélia Moreira de Carvalho faleceu no 

passado dia 15 de fevereiro, com 80 anos de idade. 
Era natural de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua de São Lourenço, n.º 17 A, Rebordosa, Paredes. Era casada com 
Joaquim Ferreira Moreira Cerqueda.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer 

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

Louredo

Maria Carolina
Moreira Pinto

Faleceu
Maria Carolina Moreira Pinto faleceu no passa-

do dia 16 de fevereiro, com 60 anos de idade. Era 
natural de Lodares, Lousada e residente em Louredo, Paredes. Era 
casada com Basílio Manuel Nunes Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vilela

António Manuel
Baptista Pinto

Faleceu
António Manuel Baptista Pinto faleceu no pas-

sado dia 18 de fevereiro, com 55 anos de idade. Era 
natural de Ferreira, Paços de Ferreira e residente em Vilela, Paredes. 
Era casado com Maria de Lurdes de Bessa Martins da Cruz 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.

Bitarães

Albina de Sousa Pinto
Faleceu

Albina de Sousa Pinto faleceu no passado dia 
5 de fevereiro, com 74 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 
Armando Serrano de Oliveira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Bernardina Gomes Correia
Faleceu

Bernardina Gomes Correia faleceu no passado 
dia 5 de fevereiro, com 63 anos de idade. Era natural 
e residente em Beire, Paredes. Era viúva de Manuel 
de Magalhães Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Aurora Moreira Rodrigues
Faleceu

Aurora Moreira Rodrigues faleceu no passado 
dia 14 de fevereiro, com 71 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo, Paredes e residente na Rua São 
Pedro, n.º 122, Lordelo, Paredes. Era viúva de José 
Carlos Dias Teixeira de Pinto.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e 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.

Duas Igrejas

Ana de Sousa Pinheiro
Faleceu

Ana de Sousa Pinheiro faleceu no passado dia 13 
de fevereiro, com 87 anos de idade. Era natural de Vi-
lela, Paredes e residente na Rua de Maia, n.º 3, Duas 
Igrejas, Paredes. Era viúva de Manuel Vieira da Rocha.

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 fune-
ral, bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.

Duas Igrejas

Maria Rosa Moreira 
(Joaquina Trolha)

Faleceu
Maria Rosa Moreira faleceu no passado dia 11 

de fevereiro, com 81 anos de idade. Era natural de 
Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua das Escolas, n.º 113, Duas 
Igrejas, Paredes. Era viúva de Custódio Moreira Pacheco.

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

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

Cristelo 

Alberto da Cunha Gomes 
(Canivete)

Faleceu
Alberto da Cunha Gomes faleceu no passado 

dia 6 de fevereiro, com 86 anos de idade. Era natu-
ral de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua Dr. Bernardo Pereira Leite, n.º 115, Cristelo, Paredes. Era viúvo 
de Emília Cardoso Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e 

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

Vila Cova de Carros

Maria Alice Teixeira
Faleceu

Maria Alice Teixeira faleceu no passado dia 10 
de fevereiro, com 93 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua do Formigueiro, 
Vila Cova de Carros, Paredes. Era viúva de Jaime 
Artur Ferreira Moreira.

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.

Duas Igrejas

Júlia Moreira de Barros
Faleceu

Júlia Moreira de Barros faleceu no passado dia 
13 de fevereiro, com 70 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Avenida da 
Telha, n.º 998, Duas Igrejas, Paredes. Era casada 
com Manuel Moreira de Bessa.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 23 
de fevereiro, pelas 19 horas na igreja paroquial de Duas Igrejas, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Duas Igrejas

António Moreira da Silva
Faleceu

António Moreira da Silva faleceu no passado dia 
11 de fevereiro, com 63 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua das Escolas, 
n.º 55, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Ana 
de Carvalho Nunes.

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

Joaquim Dias de Seabra 
Faleceu

Joaquim Dias de Seabra faleceu no passado dia 
17 de fevereiro, com 71 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Estrada Nacio-
nal 209, n.º 3349, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Luísa Freire Mieiro.

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 23 
de fevereiro, pelas 19h30 na igreja paroquial de Lordelo, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.
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O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos
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FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
SEDE: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  PEDROUÇOS

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR | Tlm. 963 313 313

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

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

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

Manuel Martins de Brito
Faleceu

Manuel Martins de Brito faleceu no passado dia 
5 de fevereiro, com 87 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
do Barreiro, n.º 50, Rebordosa, Paredes. Era casado 
com Maria Alice Moreira da Silva, que deixa na maior dor juntamente 
com suas fi lhas, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Rosa Dias de Campos 
Faleceu

Rosa Dias de Campos faleceu no passado dia 6 
de fevereiro, com 85 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
da Quintã de Baixo, n.º 5, Rebordosa, Paredes. Era 
viúva de Manuel Moreira de Freitas e deixa na maior dor seus fi lhos, 
genros, netos e demais família.

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

NECROLOGIA   |   PASSATEMPOS   |   DIVERSOS
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DESCUBRA AS 10 DIFERENÇAS

EDITAL PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 2/11

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 7/97L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na 

redação atualizada, e em conformidade com o meu despacho data-
do de 2019/02/05, dá-se conhecimento que está aberto um período 
de consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por 
CESPU, COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO E 
UNIVERSITÁRIO CRL com sede na Rua Central de Gandra, n.º1317, 
freguesia de Gandra, concelho de Paredes, ao lote nº 16, descrito na 
Conservatória do Registo Predial nº 1728, consistindo na legalização 
de edifi cação de carater escolar sito em RUA CENTRAL DE GANDRA 
- VILARINHO DE CIMA, GANDRA, deste concelho.

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

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

Paredes, OITO de FEVEREIRO 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.

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

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

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 33/85
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 

atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 2019/02/11, 
dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta pública, relati-
vo ao pedido de alteração solicitado por J. F. M. FERREIRA & OLIVEIRA (reqt.º 
7091/18), com escritório em Rua de Santiago, n.º 478, freguesia Rebordo-
sa, concelho de Paredes, aos lotes n.ºs 2 e 3, consistindo nas alterações das 
áreas de implantação e das áreas de construção e defi nição das unidades de 
utilização (número de fogos e de estabelecimentos de comércio e serviços), 
sito em SOUTELO, LORDELO, deste concelho.

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

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

Paredes, TREZE de FEVEREIRO 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.

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

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

Saiba como
receber o jornal 

  

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

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

oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt

SOPA DE LETRAS

Alegria 
Amar
Amor
Aventura
Brincadeira

Brincar
Carinho
Crescer
Criança
Exploração

Família
Garotada
Infância
Infantil
Jogar

Mimar
Petiz
Recreio
Respeito
Sonhar
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