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Segurança rodoviária,
desporto e saúde,
prioridades em Cristelo e Gandra
Autarquia apresentou investimento prioritário na EN 
319, em Cristelo e assinou protocolos com associa-
ções da cidade de Gandra.

João Ribeiro, tricampeão de ralicross, Nelson Neto, campeão de salto e obstáculos e Pedro 
Mendes vencedor do Open de Portugal de Pitch & Putt.

Bombeiros de Rebordosa
e Cruz Vermelha da Sobreira
festejaram aniversários 
Nova viatura e obras de reabilitação do quartel me-
lhoram qualidade do serviço prestado às populações.

2020 traz redução de IMI
e multas mais baixas
no estacionamento 

Paredenses conquistam títulos
nacionais nas modalidades
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Expropriação da
Adega Cooperativa 

A Assembleia Municipal deu 
luz verde para o executivo avan-
çar com a expropriação urgente 
do edifício da Adega Cooperativa 
de Paredes. O assunto gerou algu-
ma discussão entre os deputados, 
mas acabou por ser aprovado por 
maioria. O CDS votou contra. Na-
quele espaço deverá nascer um 
auditório e centro de congressos.

Minuto de silêncio
por Noel Ferreira
Na aber-

tura de ses-
são, foi feito 
um minuto 
de silêncio 
pela morte 
do capitão 
da Força 
Aérea e co-
mandante dos bombeiros de 
Cete, que faleceu a 5 setembro, 
num acidente de helicóptero 
quando combatia um incêndio 
em Valongo. Foram ainda apro-
vados dois votos de pesar, apre-
sentados por PS e CDS.

POLÍTICA

HELENA NUNES
— texto —

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL DE PAREDES vai 
alterar o regulamento 
do estacionamento 
pago no centro da 

cidade de Paredes e criar uma 
taxa mais baixa para os automo-
bilistas incumpridores evitarem o 
pagamento de uma multa de 30 
euros.

A medida já é aplicada em vá-
rios municípios do país e segundo 
o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, vai ajudar a disciplinar 
o estacionamento e incentivar ao 
pagamento. “Entendemos que 
é muito penalizador para quem 
não coloca uma moeda pagar 
logo uma multa de 30 euros. Va-
mos reduzir isso para 7 ou 8 eu-
ros, o equivalente à taxa diária, 
como já acontece em alguns mu-
nicípios”, garantiu o autarca, du-
rante a última sessão da Assembleia 
Municipal. 

A taxa será aplicada aos auto-
mobilistas que utilizem o estacio-
namento de forma indevida ou que 
excedam o tempo pago no parcó-
metro.

Equipamentos
modernizados e
mais fiscalização

Além do novo regulamento, a 
autarquia pretende ainda aumentar 
a fiscalização e modernizar os equi-
pamentos. “A ideia é substituir 
os parcómetros por outros mais 
modernos que já possibilitam o 
pagamento através da Via Verde 
ou do multibanco”, referiu.

Estacionamento pago em Paredes
vai ter novo regulamento em janeiro 
uPara evitar uma multa de 30 euros, os incumpridores terão a possibilidade de pagar uma taxa de cerca de 8 euros. 

A JUNTA DE FREGUESIA DE 
LORDELO diz que vai recusar 
um subsídio camarário de 5 

mil euros se o executivo não quiser 
rever o valor do apoio. Em causa 
está um pedido de apoio feito em 
abril, com vista à aquisição de uma 
carrinha de nove lugares.

O assunto foi discutido e vota-
do na última assembleia municipal, 
e acabou por ser aprovado com o 
voto contra do próprio presidente 
da junta. Nuno Serra pediu que a 
câmara reconsiderasse, retirando o 
ponto da ordem de trabalhos, mas o 
presidente da câmara decidiu man-
ter a votação. O autarca de Lordelo 
ficou incomodado com a situação, 
que considera ser “uma injustiça 
tremenda”.

“Há falta de critérios na atri-
buição de subsídios e têm-se veri-

Junta Lordelo vai recusar
subsídio da câmara de 5 mil euros 

ficado injustiças. Está na altura de 
discutir isto com o mesmo rigor 
para todas as freguesias. É inevi-
tável que se veja o que se está a 

passar noutras freguesias. Lorde-
lo também paga impostos”, atirou.

Nuno Serra diz que a câmara 
tem dado apoios de 10 mil euros 

A fiscalização continuará a ser 
feita pela Polícia Municipal e o au-
tarca prevê também aqui um refor-
ço de meios. A receita do estaciona-
mento é entregue à câmara muni-

cipal, mas é uma empresa privada 
que está responsável pela recolha 
das verbas e pela manutenção dos 
equipamentos.

O novo regulamento do esta-

cionamento pago no centro da ci-
dade de Paredes vai entrar em vigor 
já no início do próximo ano, mas 
antes terá de ser discutido e votado 
em reunião do executivo.

OUTROS TEMAS

a outras freguesias, por considerar 
que um trator é uma ferramenta de 
trabalho. “Se uma carrinha não é 
uma ferramenta de trabalho eu 
não sei o que é”, sustenta o autar-
ca, garantindo que vai voltar a pedir 
à câmara que o apoio seja revisto, 
antes de tomar uma posição. 

O presidente da câmara diz que 
está a manter os critérios que tinha 
até agora e que não há diferença 
de tratamento entre freguesias.  
“Atribuímos valores maiores para 
apoio a equipamentos, como tra-
tores, uma carrinha não é com-
parável como equipamento de 
trabalho idêntico”, explicou Ale-
xandre Almeida, sustentando que 
a verba atribuída à junta de Lordelo 
foi a mesma que outras associações 
receberam para a aquisição de via-
turas
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Taxa IMI em 2020 desce para 0,33%
uNa última Assembleia Municipal, o presidente da câmara anunciou a redução da taxa para 0,33% no próximo ano e para 0,3% em 2021.

A 
TAXA DO IMPOSTO 
MUNICIPAL SOBRE 
IMÓVEIS (IMI) no pró-
ximo ano vai descer 
para 0,33%. O anúncio 

foi feito pelo presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida, durante 
a última sessão da Assembleia 
Municipal, realizada a 27 setem-
bro.

“No próximo ano o IMI vai 
baixar para 0,33% e em 2021 vai 
baixar para 0,3%, conforme nos 
tínhamos comprometido com a 
população de Paredes”, explicou 
o autarca, recordando que este 
ano a taxa já tinha baixado de 
0,4% para 0,375%.

Mesmo com a redução do im-
posto, a autarquia espera que a 
receita se mantenha no próximo 
ano tendo em conta o aumento 
do número de imóveis construí-
dos no concelho.

“No ano passado, com a des-

cida de 0,4% para 0,375% nós 
conseguimos manter a receita, 
porque houve um aumento de 
bens construídos e este ano es-
tamos com a mesma expectati-
va. Se houver alguma redução, 
será residual”, afirmou.

DERRAMA
MANTEM-SE

NOS 1,5%
Na mesma sessão da assem-

bleia municipal, foi aprovada a 
proposta do lançamento da der-
rama de 1,5% (taxa máxima) so-
bre o lucro tributável das empre-
sas para 2020. “Aquilo que pro-
pomos é exatamente o mesmo 
que lançamos o ano passado e 
que esta câmara sempre teve 
desde 2009”, sustentou o presi-
dente da autarquia, garantindo 
que haverá isenção para as em-
presas que não faturarem mais 
de 150 mil euros.

A redução do IMI para as fa-
mílias do concelho em função do 
número de filhos, foi o objetivo da 
moção apresentada pelo CDS-PP 
na última assembleia municipal. O 
documento, que não chegou a ser 
aceite para discussão, recomenda 
a dedução fixa de 20 euros para os 
agregados familiares com um de-
pendente, de 40 euros para os agre-
gados com dois dependentes e de 
70 euros para famílias com três ou 
mais dependentes.

“É uma medida facilitadora 
para os munícipes deste concelho 
que pagam impostos tão eleva-
dos, tornando o concelho mais 
atrativo”, defendeu a deputada 
Ana Raquel Coelho.

A Assembleia Municipal acabou 
por chumbar a admissão do docu-
mento para discussão, com 23 votos 
contra e 19 a favor.

“Aquilo que vocês estão a pro-
por já existe na câmara de Pare-

des”, disse em resposta o presiden-
te Alexandre Almeida, garantindo 
que o IMI familiar está a ser aplicado 
de acordo com o previsto no Orça-
mento Municipal para 2019 e será 
para manter, também, no próximo 
ano.

Um desconto de 40 euros para 
as famílias com dois descendentes 

CDS propôs adesão ao IMI Familiar
Câmara diz que já aplica a medida

e de 70 euros para quem tenha, 
no mínimo, três descendentes. Em 
matéria de regeneração urbana, o 
orçamento prevê, ainda, um des-
conto de 30% na taxa de IMI duran-
te um prazo de três anos para quem 
apresentar projetos de recuperação 
de prédios urbanos em situação de 
ruína ou adiantado estado de de-
gradação. 

O CDS abordou ainda a questão 
da tarifa social da água e questio-
nou o presidente da câmara se a ta-
rifa está a ser aplicada no concelho 
e qual o número de famílias bene-
ficiadas. 

Alexandre Almeida garantiu 
que a questão está relacionada com 
a negociação que a câmara está a 
fazer com a Bewater sobre o con-
trato de concessão da rede de água 
e saneamento, que ainda aguarda 
parecer da Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR).

O MUNICÍPIO DE PAREDES vai entregar duas viaturas à 
GNR de Paredes e de Lordelo, para reforçar a capacidade 
de intervenção policial no concelho.

A medida foi aprovada por unanimidade na reunião de 
câmara realizada a 26 de setembro.

“As duas novas viaturas vão melhorar a capacidade de res-
posta às solicitações dos cidadãos, nas respetivas áreas de inter-
venção, melhorando o policiamento, através de uma cobertura 
do território mais eficaz”, esclarece em nota de imprensa o muni-
cípio.

As viaturas doadas destinam-se ao serviço de manutenção da 
segurança de pessoas e bens nas escolas, no âmbito do programa 
“Escola Segura” e em outros locais do concelho.

PUBPUB

PSD e CDS votaram contra. 
Os sociais-democratas defendem 
que a proposta representa “uma 
enorme sobrecarga fiscal para 

as empresas do concelho” e 
“afeta a atração de investimen-
to e, consequentemente, a cria-
ção de emprego e a melhoria da 
qualidade de vida da popula-
ção”. 

Em defesa do executivo, Rui 
Silva (PS) garantiu que a medida 
não vai afetar o desenvolvimento 
do concelho porque “todas as 

empresas que chegam a Pare-
des têm cinco anos de isenção 
de Derrama, IMT e IMI”. 

O CDS também votou contra 
e defendeu que “só com a abo-
lição da derrama se potencia o 
tecido empresarial existente no 
concelho e capta novos inves-
timentos”, disse a deputada Ana 
Raquel Coelho.

Ana Raquel Coelho (CDS)

Município vai entregar 
duas viaturas à GNR
de Paredes e Lordelo
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

EDITORIAL

A 
gestão do território de Portugal vem sendo de-
batida de há vários anos a esta parte.

Qualquer pessoa pode defender que já são 
anos a mais a discutir o assunto, sem que se vis-
lumbre algo de palpável.

Para se poder concluir o trabalho com lógica e fazer-se 
verdadeiramente justiça, é fundamental “descer ao País real”.

É facto bem notório que os partidos políticos, que en-
formam e são parte ativa do nosso sistema governativo, 
quando percorrem o território em campanha eleitoral, es-
quecem-se logo do que prometeram, mal conquistam o 
poder.

Será bom relembrar que quando a política deixa de ser 
um serviço para se transformar em ambição, é o próprio 
sistema a partir de bases erradas.

Ninguém duvidará que um Estado democrático sério 
tem de estruturar-se na base de valores profundos, de res-
ponsabilidade e de ética partilhadas, mas nunca em meros 
jogos de circunstância política, em que, no geral, se dá visi-
bilidade ao predomínio da demagogia, do culto exagerado 
da imagem e das enganadoras promessas de sempre, devi-
damente arquivadas.

Uma certeza podemos ter, que é: quando a política dei-
xa de ser uma ciência de bem comum, para se transformar 
numa luta de interesses entre grupos rivais, que às vezes 
coexistem dentro do mesmo partido, os cidadãos, quer se-
jam eleitores ou não, passam a desconfi ar da política, dos 
políticos e, até, dos seus propósitos.

Basta lembrar que os políticos perdem tempo dema-
siado em tricas de lana caprina e, quantas vezes, trocando 
insultos pessoais ou promovendo discussões estéreis.

A democracia não pode ser tomada como um equívoco. 
Ela terá de ser, isso sim, uma realidade concreta e um com-
promisso com a nossa história e, ainda, com a nossa cultura.

Vivemos com a esperança que muitos caminhos darão 
ao cidadão comum a visão de um futuro melhor. Uma des-
sas vias pode ser a Regionalização, se tal for aceite como 
aposta de futuro, ou seja, se for equacionada como uma 
realidade política.

Sem dúvida que existe em Portugal o compromisso 
político de regionalizar o País, de ordenar e desenvolver, 
de criar um poder regional dinâmico e sustentável, forte e 
democrático.

Tendo em linha de conta as novas realidades do mun-
do contemporâneo, com o exemplo de que as nações se 
desenvolvem com regiões fortes, torna-se urgente dar 
prioridade a uma ação integrada e participada por meio de 
políticas humanistas e solidárias.

Há quem receie que a afi rmação das regiões pode co-
locar em causa o ordenamento do território, a valorização 
das comunidades locais e, até, a coesão nacional. Sempre 
entendemos, avaliadas as vertentes fundamentais da ques-
tão em apreço, que a regionalização é um esquema indu-
tor de desenvolvimento sustentado e, ainda, o mais viável 
caminho para gerir de forma mais adequada os recursos 
humanos e as potencialidades naturais de cada região e, 
também, para aprofundar a democracia participativa dos 
cidadãos, tantas vezes postos à margem de um processo 
que lhes diz, mais diretamente, respeito.

Temos por adquirido que a regionalização é um pro-
cesso democrático e não pode, assim, ser entendida como 
ação trágica. Só pode ser entendida, isso sim, como uma 
importante reforma político-administrativa profunda, face 
aos desafi os e às exigências das novas tecnologias.

Necessário é explicar às populações as vantagens da 
criação das regiões e desmistifi car os problemas do tachis-
mo e do despesismo.

Gestão do Território
e Regionalização

O MUNICÍPIO DE 
PAREDES E A 
SANTA CASA DA 
M I S E R I CÓ R D I A 

juntaram, no dia 1 outubro, 
no Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo, mais de 1300 
idosos numa festa comemo-
rativa dedicada à população 
sénior do concelho.

A iniciativa contou com 
a colaboração da rede social 
colaborativa das juntas de 
freguesia, e das instituições 
particulares de solidariedade 
social (IPSS) e proporcionou 
um dia de convívio e diver-
são a todos os idosos do con-
celho.

De manhã foi celebrada 
a eucaristia, seguindo-se um 
almoço e uma tarde recreati-
va, com animação musical e 
lanche.

A festa foi animada pela 
Banda Marcial da GNR.

Esta é uma das várias 
iniciativas dinamizadas pelo 
município de Paredes com 
o objetivo de reforçar a rede 
colaborativa do concelho, 
combater o isolamento da 
população sénior paredense 
e promover o envelhecimen-
to ativo.

1300 idosos celebraram o seu dia
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Bombeiros de Rebordosa inauguram 
estátua de homenagem e apresentam 

obras de reabilitação do quartel
uAs obras vão arrancar a 21 de outubro e deverão custar 1,2 milhões de euros. 
uO 41.º aniversário da corporação ficou ainda marcado pela entrega de medalhas e homenagens a bombeiros. 

O
S BOMBEIROS VO-
LUNTÁRIOS DE RE-
BORDOSA assinala-
ram no passado sába-
do, 28 setembro, o 41.º 

aniversário com a inauguração de 
uma estátua de homenagem na fre-
guesia e a apresentação pública das 
obras de reabilitação do quartel.

Foram atribuídas medalhas a 
vários bombeiros da corporação e 
promovidos à categoria de chefe 
o bombeiro Paulo Leal e subchefe 
Carlos Barbosa.

A corporação de Rebordosa 
benzeu, ainda, duas novas viatu-
ras de transporte não urgente de 
doentes. O presidente da direção, 
Abel Moreira, anunciou ainda que 
as obras de reabilitação do quartel 
serão iniciadas este mês e vão con-
templar uma ampliação do espaço, 
“adaptado à nova realidade”. “O 
edifício foi construído há 30 anos 
e nessa altura a corporação não 
tinha metade dos bombeiros que 
tem. Além disso, há a necessidade 
de resolver a questão feminina, 
que representa já cerca de 40% 
do corpo ativo”. 

O projeto de reabilitação e am-
pliação do quartel deverá custar 
cerca de 1,2 milhões de euros e será 
dividido em duas fases. Na primeira 
fase, mais operacional, serão cons-
truídas mais camaratas, em especial 
para as mulheres, e também locais 

de fardamento. Na segunda fase, 
serão criadas sala de reuniões, es-
paços de formação, um museu e 
outros.

Além da câmara municipal, que 
vai entregar um subsídio de 300 mil 
euros para auxiliar a custear a obra, 
também a Cooperativa A Celer, a 
junta de Rebordosa, algumas em-
presas e a população da freguesia 
serão parceiras neste projeto dos 

PUB

bombeiros.
No âmbito das celebrações, foi 

inaugurada a estátua de homena-
gem à corporação, na rotunda dos 
bombeiros voluntários de Rebordo-
sa. A obra, da autoria de Maria José 
Caramez, foi elaborada a pedido da 
câmara municipal e simboliza a bra-
vura, a coragem e a prontidão dos 
bombeiros no socorro e combate 
aos fogos florestais e urbanos.

“Não havia melhor forma de 
comemorar o 41.º aniversário dos 
bombeiros de Rebordosa. Primei-
ro com o anúncio das obras do 
quartel que vão ser realizadas a 
partir do dia 21 de outubro e de-
pois com a inauguração desta es-
cultura magnífica na rotunda dos 
bombeiros de Rebordosa. É a nos-
sa homenagem aos bombeiros e 
esperemos que sirva de inspira-

ção para que mais voluntários se 
juntem a esta causa tão nobre”, 
sublinhou o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida.

A prenda foi recebida pela cor-
poração “com agrado”. “É sempre 
um gosto sermos reconhecidos”, 
rematou o presidente da associa-
ção, Abel Moreira.

Bombeiros
homenageados 

Durante a cerimónia, foram en-
tregues várias medalhas e condeco-
rações a bombeiros. Foram atribuí-
das medalhas de 5, 10, 15 e 25 anos 
de bons serviços a 18 elementos da 
corporação e distinguidas as duas 
equipas de cadetes que estiveram 
a representar Portugal no concurso 
internacional de manobras, na Suíça.

Homenageado foi também o 
bombeiro Alberto Barbosa, mais 
conhecido por Nato, pelos mais 
de 40 anos dedicados à causa dos 
bombeiros. Foi também atribuído 
um louvor ao chefe 18, Manuel Sil-
va, que passou a integrar o Quadro 
de Honra da instituição. Fez parte 
da 1.ª escola de bombeiros e foi, du-
rante vários anos, o bombeiro mais 
graduado da corporação.

A celebração contou ainda com 
a bênção de duas novas viaturas de 
transporte não urgente de doentes, 
uma oferecida pela JAP e outra com 
o apoio da presidente da junta de 
Rebordosa, Salomé Santos.

O bombeiro Manuel Silva recebeu um voto de louvor da corporação

Foto: Paulo Pinheiro
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A 
PRESIDÊNCIA PARTICIPATIVA 
DE GANDRA, realizada a 20 de 
setembro, ficou marcada pela 
assinatura de dois protocolos de 
financiamento municipal com o 

Aliança Futebol Clube de Gandra e a Associa-

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES pretende 
avançar com a constru-
ção de uma rotunda no 
cruzamento da EN319, 

em Cristelo, com os acessos para 
Lordelo e Rebordosa. A medida visa 
minimizar os constrangimentos ro-
doviários que ali ocorrem, sobretu-
do ao final do dia, com acidentes e 
longas filas de trânsito. 

“É um local de grande con-
fluência de trânsito e com bas-
tantes complicações. Há por isso 
uma grande necessidade de fa-
zermos ali uma rotunda”, disse o 
presidente da câmara de Paredes, 
durante a presidência participativa 
realizada em Cristelo, no passado 
dia 24 setembro.

A autarquia já tem em mãos 
um estudo, mas para avançar com 
a obra será necessário negociar ter-
renos com privados, alertou Alexan-
dre Almeida. “Vamos ter de mexer 
com uma casa e um campo que 
existem ali do lado direito e por 
isso temos de ir para o terreno 
falar com o proprietário”, frisou 
o autarca, assumindo que a obra 

Assinados protocolos com Aliança
de Gandra e Associação Olhar Atento

uOs protocolos foram assinados no âmbito da presidência participativa de Gandra.

Câmara quer nova rotunda
no cruzamento da EN319 em Cristelo

HELENA NUNES
— texto —

uA solução agrada à população e também à junta de freguesia, que já vinham alertando para os perigos da via.

perigos da via onde circulam diaria-
mente centenas de automobilistas. 

“Esta área causa-nos preocu-
pação sobretudo por causa da 
segurança”, sustentou o presidente 
da junta de Cristelo, Carlos Franclim, 
que pediu ainda a intervenção da 
câmara na resolução de um outro 
problema de segurança junto ao 
centro de saúde. “O excesso de 

velocidade podia ser ameniza-
do com semáforos luminosos e 
lombas colocadas, por exemplo, 
junto à farmácia e ao centro de 
saúde”, assegurou.

Ainda sobre a EN319, Alberto Pe-
reira Leite desafiou o presidente da 
câmara a não avançar com a rotunda, 
optando pela construção de uma va-
riante pela zona das Lameiras. Alexan-

dre Almeida frisou, no entanto, que 
essa solução traria um custo muito 
maior ao município. 

Obras na antiga
escola primária

Na presidência participativa de 
Cristelo o presidente da Associação 
para Desenvolvimento de Cristelo, 
Luís Barbosa, apelou ao contributo 
da câmara para a concretização de 
obras na antiga escola primária. 

Atualmente, o edifico está a ser 
utilizado por várias coletividades da 
freguesia, incluindo a Associação 
para o Desenvolvimento de Criste-
lo, que dinamiza várias atividades 
ocupacionais para os mais velhos. 

A câmara comprometeu-se a 
colaborar com uma verba para fazer 
obras na cozinha e casas de banho 
do edifício e assumiu ainda como 
prioritárias as obras de requalifica-
ção e ampliação do cemitério, dre-
nagem de águas pluviais e a colo-
cação de passeios e iluminação em 
algumas vias da freguesia. 

A limpeza das ruas será feita 
pela junta de freguesia já a partir do 
próximo ano, ao abrigo da transfe-
rência de competências.

vai permitir também fazer uma in-
tervenção no edifício da junta de 
freguesia, para construir um acesso 
para pessoas com mobilidade redu-
zida e resolver a questão do estacio-
namento. 

A medida anunciada pelo autar-
ca recebeu o apoio da população e 
da junta de freguesia que, há mui-
tos anos, vinham alertando para os 

ção Olhar Atento.
No primeiro caso, a câmara vai apoiar o 

clube de futebol da cidade com 35 mil euros 
para construir os novos balneários e uma sala 
de fisioterapia. O último protocolo assinado 
entre o clube e a câmara municipal previa um 
apoio de 71 mil euros. 

O segundo protocolo assinado na ceri-
mónia foi com a Olhar Atento – Associação 

sem fins lucrativos, com o objetivo de apoiar 
a nova unidade de cuidados continuados que 
foi construída para prestar cuidados de con-
valescença, recuperação e reintegração de 
doentes crónicos e pessoas em situação de 
dependência.

O valor destina-se à compra de mobiliário 
e equipamento médico, garantiu o presiden-
te Alexandre Almeida. A associação, presidida 
pelo comendador António Rocha, já tinha 
recebido um apoio anterior da autarquia, na 
ordem dos 180 mil euros.

Investimentos 

Entre os investimentos previstos para a 
cidade de Gandra, está a transformação do 
antigo campo de futebol num “arraial”. “Já te-
mos estudos feitos para criar ali um parque 
de lazer e o projeto será para ser concreti-
zado até ao final do mandato”, frisou o pre-
sidente da câmara.

A abertura de novos arruamentos e pavi-
mentação da zona envolvente ao complexo 
desportivo foram outros dos compromissos 
assumidos por Alexandre Almeida, na reu-
nião.

A autarquia também está comprometi-
da em apoiar a expansão da Cooperativa de 
Ensino Superior Politécnico e Universitário 
de Gandra (CESPU), e vai colocar na rotunda, 

junto ao nó da A4 em letras gigantes “CESPU 
GANDRA”.

 A limpeza das ruas e a falta de saneamen-
to foram as queixas mais ouvidas por parte da 
população de Gandra. 

Sobre o saneamento, Alexandre Almei-
da voltou a dizer que a câmara está a nego-
ciar com a Bewater no sentido de a empresa 
abandonar a concessão na zona sul do conce-
lho, ficando a câmara, as cooperativas locais e 
as juntas de freguesia responsáveis por avan-
çar com o saneamento com recurso a fundos 
comunitários.

Outra das queixas da população foi sobre 
a falta de uma creche e berçário na freguesia. 
“Temos consciência que até aos três anos 
não existem no concelho muitas respostas 
e é um problema no qual estamos a traba-
lhar. Neste momento estamos a fazer obras 
para aumentar a Creche A Expansão, em 
Paredes, de forma a acolher mais 40 crian-
ças, mas também é nossa intenção alargar 
estes investimentos a outras freguesias”. 

Alexandre Almeida garantiu que o exe-
cutivo pretende adotar em Gandra uma 
solução idêntica à que está a ser estudada 
para Duas Igrejas, aproveitando o edifício 
de um antigo jardim de infância para cons-
truir uma creche. “Em Gandra a solução 
poderá passar pelo antigo jardim de in-
fância de Trás das Vessadas, que também 
esta desativado”.

Assinatura do protocolo com o presidente da Associação Olhar Atento, António Rocha
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D
. VITORINO SOA-
RES, até agora sa-
cerdote em Paredes, 
foi ordenado bispo 

auxiliar do Porto no passado 
domingo, 29 setembro. “Es-
tamos convidados a tomar 
conta uns dos outros”, afir-
mou D. Vitorino Soares no fim 
da celebração de ordenação 

D. VITORINO SOARES
já foi ordenado Bispo Auxiliar do Porto

uA ordenação episcopal decorreu a 29 de setembro, na Sé do Porto.

episcopal, que decorreu na 
Sé do Porto, na presença de 
várias dezenas de pessoas.

Segundo a Agência Ec-
clesia, o novo bispo auxiliar 
do Porto agradeceu aos que 
quiseram participar na ce-
lebração, afirmando que a 
todos leva no coração, que 
considera “a insígnia mais 
importante de todas”.

Na cerimónia, D. Vitorino 
Soares recordou ainda a famí-

lia e as comunidades que ser-
viu desde que foi ordenado 
padre, há 34 anos, garantindo 
que, agora como bispo, conti-
nuará a ser a mesma pessoa.

D. Vitorino Soares foi no-

meado bispo auxiliar do Por-
to no dia 17 de julho pelo 
Papa Francisco, depois de ter 
estado 25 anos ao serviço das 
paróquias de Castelões de 
Cepeda e Madalena.

A 
DELEGAÇÃO da 
Sobreira da Cruz 
Vermelha Portu-
guesa festejou, 
no passado sába-

do, 28 setembro, o 17.º aniver-
sário, com a bênção de uma 
nova viatura de transporte de 
doentes não urgentes ofereci-
da pela câmara de Paredes.

O dia foi, ainda, dedicado 
à população com a realiza-
ção de um dia aberto com 
rastreios gratuitos de tensão, 

Cruz Vermelha da Sobreira recebe
nova viatura no 17.º aniversário

uA data foi comemorada com um dia aberto à população e diversas atividades direcionadas
     para a saúde. 

HELENA NUNES
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glicemia e índice de mas-
sa muscular, e um wor-
kshop sobre técnicas de 
suporte básico de vida.

Além do corte do 
bolo, foi também ben-
zida a nova viatura de 
transporte não urgente 
de doentes, oferecida 
pela câmara de Paredes, 
que vem ajudar à reno-
vação da frota da insti-
tuição, composta por 10 
viaturas.

A delegação da So-
breira da Cruz Vermelha 

Portuguesa conta atualmen-
te com 45 socorristas, 20 ele-
mentos na área da juventude 
e 15 de apoio geral que se 
dedicam às vertentes de so-
corro e emergência pré-hos-
pitalar, emergência social, 
área psicossocial, juventude, 
enfermagem e formação.

Um dos projetos de fu-
turo passa pela abertura de 
uma loja social nas instala-
ções da delegação. A loja 
solidária deverá entrar em 
funcionamento até ao final 
do ano.
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Fisioterapeuta Dermatofuncional
CLÍNICAS NUNO MENDES

JOANA VINHA

O termo fl acidez refere-se
à qualidade ou estado de fl ácido,
ou seja, mole, frouxo, lânguido. 

A 
fl acidez pode-se manifestar por inúmeros tipos 
de infl uências: envelhecimento natural huma-
no, obesidade, sedentarismo entre outros fato-
res. Existem dois tipos de fl acidez, que muitas 
vezes são confundidas e têm origens e causas 

muito diferenciadas, mas é muito comum que os dois ti-
pos apareçam associados, piorando o aspeto das partes 
do corpo afetadas.  Falamos de fl acidez da pele e fl acidez 
muscular.

A fl acidez muscular ocorre principalmente devido à 
falta de exercício físico ou falta de atividade, que leva à di-
minuição do tónus muscular pois, quando os músculos não 
são solicitados adequadamente, as suas fi bras atrofi am-se. 
Além disso, o próprio envelhecimento fi siológico leva à 
perda da massa muscular. Para contornar este tipo de fl aci-
dez, há que fazer exercício físico, que pode ser complemen-
tado com tratamentos de electroestimulação muscular.

Já a fl acidez da pele ou cutânea está mais ligada ao 
processo de envelhecimento do ser humano, onde ocorre 
a perda de elasticidade corporal devido a quedas nos níveis 
de colagénio e na elastina do organismo. A perda de muita 
gordura corporal e de consequente volume também acar-
reta este tipo de fl acidez. 

A pele pode ser entendida como material com com-
portamento viscoelástico. Quando o limite elástico da pele 
é ultrapassado por algum motivo, ao cessar o estímulo, a 
pele não volta ao seu tamanho original, dando origem ao 
“excesso de pele” denominado fl acidez estética. Por exem-
plo, a pele de um indivíduo magro que se torna obeso em 
um curto período de tempo e depois emagrece novamente 
ou a pele de uma mulher grávida a quem a barriga cresceu 
muito.  Neste caso, apenas uma intervenção profi ssional 
poderá resolver a questão, com tratamentos adequados, 
que ajudem o corpo a produzir mais colagénio e devolvam 
a fi rmeza à pele. Em casos de fl acidez mais exagerada (pre-
gas de pele), só mesmo a cirurgia poderá resolver.

FLACIDEZ DA PELE VS 
FLACIDEZ MUSCULAR

T
RÊS AMIGOS PER-
DERAM A VIDA na 
sequência de um aci-
dente de viação que 

ocorreu na madrugada de 
21 de setembro, na EN 207, 
em Frazão, Paços de Ferreira. 
Tiago Leal, Carlos Martins e 
Ricardo Santos eram natu-
rais do concelho de Paredes 
e residiam nas freguesias de 

Três amigos perdem a vida em 
despiste em Paços de Ferreira
uTiago Leal, de 40 anos, Carlos Martins, de 39 e Ricardo Santos, de 37, não resistiram à
     gravidade dos ferimentos e faleceram no local.

Vilela, Lordelo e Rebordosa, 
respetivamente.

No carro seguiam outros 
dois homens que sofreram 
ferimentos graves.

O acidente aconteceu 
por volta das 00:30 horas, no 
sentido Seroa-Paços de Fer-
reira. O carro onde seguiam 
entrou em despiste e foi em-
bater de forma violenta con-
tra um muro, capotando de 
seguida.

As vítimas foram assisti-

das no local pelos bombei-
ros voluntários de Paços de 
Ferreira, a Cruz Vermelha de 
Frazão, a viatura de Suporte 
Imediato de Vida (SIV) de Va-
longo e as Viaturas Médicas 
de Emergência e Reanimação 
do Vale do Sousa e do Hospi-
tal de São João.

Três dos jovens não re-
sistiram à gravidade dos 
ferimentos e faleceram no 
local. Tiago Leal, de 40 anos e 
Carlos Martins de 39, que se-

O MILITAR PARA-
QUEDISTA do 
exército que mor-
reu durante um 

exercício na Base Aérea de 
Beja (n.º 11) no passado dia 
27 setembro, era natural de 

Paraquedista que morreu em
exercício militar era de Lordelo

Lordelo, Paredes.
Manuel António Teixeira 

Gonçalves, de 34 anos, par-
ticipava no exercício mul-
tinacional “Real Than 2019” 
(RT19), que junta militares da 
Força Aérea, Marinha e Exér-
cito portugueses e forças da 
NATO.

Segundo o Exército Por-

tuguês, o militar morreu por-
que o sistema de paraquedas 
não funcionou devidamente 
durante a execução de um 
salto de queda livre opera-
cional.

Na mesma nota de im-
prensa, o Exército Português 
refere ainda que foram acio-
nados os meios e os procedi-

mentos de emergência mé-
dica e aberto um processo de 
averiguações para apurar to-
das as circunstâncias em que 
ocorreu o acidente. A Polícia 
Militar está a investigar o caso.

Manuel António Teixeira 
Gonçalves era 1.º sargento e 
pertencia ao Regimento de 
Paraquedistas de Tancos. 

HELENA NUNES
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guiam nos lugares da frente 
e Ricardo Santos, de 37, que 
seguia no banco traseiro da 
viatura, mas acabou por ser 
projetado.

Os outros dois elemen-
tos que seguiam no banco 
traseiro foram assistidos no 
local e transportados para o 
Hospital Padre Américo, em 
Penafi el.

As autoridades estão a 
investigar o caso para averi-
guar as causas do acidente.
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O
S MUNICÍPIOS de Pare-
des, Felgueiras, Lousada 
e Penafiel assinaram um 
memorando de entendi-

mento intermunicipal, com vista à 
proteção e defesa do Rio Sousa. 

O acordo foi assinado a 25 de 
setembro, no Dia Internacional dos 
Rios, no núcleo museológico do 
Moinho da Ponte de Novelas, Pe-
nafiel, pelos presidentes dos quatro 
municípios, Alexandre Almeida de 
Paredes, Nuno Fonseca de Felguei-
ras, Pedro Machado de Lousada e 
Antonino Sousa de Penafiel.

Os autarcas propõem-se execu-
tar 10 medidas para devolver o rio à 
população, que envolvem maior mo-
nitorização, vigilância, fiscalização e 
limpeza do rio que tem sido sujeito a 
várias ameaças ao longo dos últimos 
anos. O memorando prevê, ainda, 
a criação de um grupo de trabalho 
multidisciplinar e intermunicipal para 
o desenvolvimento de um plano inte-
grado de proteção no Rio Sousa.

A promoção de ações de lim-
peza de lixo, desobstrução do leito, 
eliminação de depósitos ilegais de 
inertes, entulhos, e outras situa-

Paredes, Felgueiras, Lousada e Penafiel
assinam memorando para defesa do Rio Sousa
uO acordo prevê a execução de 10 medidas que envolvem a monitorização, vigilância, fiscalização e limpeza do rio.

ções similares e o envolvimento da 
comunidade e dos mais diversos 
públicos-alvo, num movimento de 
cidadania para o melhoramento e 
proteção do Rio Sousa, são outras 
das medidas previstas neste memo-
rando de entendimento.

Na mesma cerimónia, os pre-
sidentes das câmaras de Paredes e 
Lousada defenderam a importância 
de alargar a Rede Natura 2020, do 
território das Serras do Porto para 
todo o vale do Rio Sousa.

Alexandre Almeida
quer igual acordo
para o Rio Ferreira

O presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, quer avan-
çar com um memorando de enten-
dimento idêntico ao assinado nesta 
cerimónia, com a câmara de Paços 
de Ferreira para a defesa, promoção 
e conservação do Rio Ferreira que foi 
alvo de várias descargas poluentes 
ao longo de mais de 20 anos.

A poluição do Rio Ferreira foi 
acentuada pelas obras de constru-
ção da nova Estação de Tratamento 
de Águas Residuais (ETAR) de Arrei-
gada. A freguesia de Lordelo tem 

sido uma das mais afetadas com 
as descargas poluentes, com a po-
pulação a reivindicar uma solução 
urgente para o problema.

A nova ETAR de Arreigada deverá 
entrar em funcionamento em outu-
bro, esperando-se que resolva defini-
tivamente o problema da poluição do 

rio, que se arrasta há vários anos.
A intenção do presidente da 

câmara de Paredes é que o acordo 
com Paços de Ferreira seja assinado 
logo após a conclusão das obras.

A ampliação e remodelação 
da ETAR de Arreigada está orçada 
em 5,1 milhões de euros, sendo 

apoiada em 80% pelo Programa 
Operacional de Sustentabilidade 
e Eficiência no Uso de Recursos 
(POSEUR). As obras vão duplicar a 
capacidade da ETAR, que até agora 
conseguia tratar cerca de 5.800 m3/
dia e passará a aceitar um volume 
médio de 10.000 m3/dia.

C
ENTENAS DE PESSOAS manifesta-
ram-se no passado dia 25 setembro, 
Dia Mundial dos Rios, em Lordelo, 
contra a poluição que afeta o rio Fer-

reira.
Mais de 150 pessoas vestidas de preto e 

com mascaras e velas percorreram as mar-
gens do rio Ferreira em Lordelo para alertar 
para os maus cheiros e poluição provoca-
das pelas obras em curso na ETAR de Arrei-
gada, em Paços de Ferreira e que estão a 
transformar o rio “num autêntico esgoto 

Centenas participaram
em vigília pelo rio Ferreira
uA iniciativa foi organizada pela plataforma “Mataram o Rio Ferreira”,
     criada por um grupo de pessoas para alertar para o problema da
     poluição.

a céu aberto”.
O protesto foi organizado pela plata-

forma “Mataram o Rio Ferreira”, criada no 
Facebook por um grupo de pessoas com o 
objetivo de documentar e não deixar cair em 
esquecimento este problema.

Em Penafiel também foi organizada uma 
marcha de protesto semelhante, no centro da 
cidade, mas pela despoluição do Rio Sousa. 
A iniciativa foi organizada pelo “Movimento 
pelo Rio Sousa” e mobilizou cerca de uma 
centena de pessoas. 
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Abóbora de 825 quilos venceu concurso
internacional de hortícolas gigantes

uA entrega de prémios de “O Maior da Minha Aldeia”, o 1.º concurso internacional de hortícolas gigantes realizado em Portugal decorreu
     na Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa

N
A PROVA participaram 22 pro-
dutores do concelho de Paredes 
e das regiões do Algarve, Gondo-
mar e, também, de Espanha.

Os espanhóis acabaram por 
levar a melhor na competição, apresentando 
os dois exemplares mais pesados de abóbora. 
Em primeiro ficou Rubem Mendi, de Navarra, 
Espanha, com uma abóbora de 825,5 quilo-
gramas e em segundo Salvador Mogas, com 
uma abóbora de 728,5 kg. A fechar o pódio 
ficou José Santos, produtor do Algarve, que 
apresentou uma abóbora de 416 kg.

Nas melancias, a vitória também foi es-
panhola, com Jorge Monfort a apresentar o 
exemplar mais pesado, com 93,5kg. O segun-
do maior foi de José Santos, do Algarve, com 
34kg e o terceiro de Jorge Aguiar, com 22,5 kg.

Houve ainda prémios para os três maiores 
tomates e melões. O maior tomate a concurso 
tinha 1,1 kg e foi trazido por Celeste Coelho, 
de Rebordosa. Em segundo ficou Maria da 
Conceição Costa, de Mouriz, com um tomate 
a pesar 985 gramas e em terceiro José Fernan-
do Silva, também de Rebordosa, com um to-
mate a pesar 855 gramas.

No melão, os dois primeiros prémios fo-
ram levados para Espanha. Ruben Mendi ven-
ceu com um melão de 8,1 kg e Jorge Monfort 
ficou em segundo com um de 6.9 kg. Em ter-
ceiro ficou Maria da Conceição Costa, de Mou-
riz, com um exemplar a pesar  2,7 kg.

Todos os concorrentes receberam um di-

ploma de participação e os prémios atribuí-
dos variaram entre os 100 e os mil euros.

Maior abóbora
do concelho foi do

baltarense José Coelho

O prémio concelhio na categoria de maior 
abóbora foi entregue ao baltarense José Coe-
lho, que trouxe a concurso uma abóbora de 
401 kg. O irmão Fernando Pereira venceu o 
segundo prémio, com uma abóbora de 334,5 
kg e em terceiro ficou Fernando Santos, de 
Aguiar de Sousa, com um exemplar de 270 kg.

Mesmo estando habituados a plantar 
todo o tipo de hortícolas, José Coelho e Fer-
nando Pereira nunca tinham plantado abóbo-
ras com estas dimensões. E para o conseguir 
foi necessário muito trabalho e dedicação 
ao longo dos últimos seis meses. Além dos 
cuidados com a rega e o adubo, o baltarense 
teve de tapar as duas abóboras com tendas e 
panos para as proteger do sol e da chuva.

“A qualidade destas abóboras é dife-
rente das que estamos habituados a plan-
tar e a maneira de as tratar também. Cada 
pé só pode estar com uma abóbora para 
que ela possa crescer e chegar a este ta-
manho. Além disso, exige um trabalho diá-
rio”, conta José Coelho, de 61 anos.

“Houve muitos que tiveram de ficar pelo 
caminho, porque as abóboras acabaram por 
abrir e por isso estou orgulhoso por ter con-
seguido. Mais até pelos engenheiros da câ-
mara que sempre se mostraram muito inte-

Ruben Mendi (Espanha) vencedor do concurso

José Coelho de Baltar que venceu o prémio concelhio

ressados desde o início. Sem eles não tínha-
mos conseguido e sinto-me feliz por termos 
alguma coisa para mostrar”, sublinha.

Este foi o primeiro ano do concurso “O 
Maior da Minha Aldeia”, desenvolvido pela câ-
mara de Paredes no âmbito do CÁ PAREDES, 
programa de desenvolvimento estratégico 

do sul do concelho.
O objetivo é dar visibilidade aos produto-

res e às produções agrícolas locais e estimular 
o interesse das populações para a agricultu-
ra sustentável, contribuindo, em simultâneo, 
para conferir um maior dinamismo e atração 
ao território.
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MOBILIÁRIO CONTEMPORÂNEO COM
ELEVADO PADRÃO DE QUALIDADE

C
RIADA EM 1987 pelos dois só-
cios atuais, Agostinho Fernan-
des e Fernanda Fernandes, a 
empresa começou por se dedi-
car à compra e venda de mobi-

liário, vindo a iniciar produção própria em 
1994 com a construção da atual unidade 
industrial e sede da empresa, em Sobrosa, 
Paredes.

Um ano depois a empresa criou a sua 

 A Movis é uma marca registada de mobiliário produzido pela
       empresa Agostinho Fernandes, Lda, comprometida com elevados
      padrões de qualidade e exigência, inserindo-se no mercado
      mundial como uma referência no produto contemporâneo e de
     design.

própria marca, a Movis, e começou a dar os 
primeiros passos rumo à internacionaliza-
ção.

“Hoje em dia temos de ser constan-
temente criativos porque é o design que 
vende, até mais do que a qualidade”, real-
ça o proprietário Agostinho Fernandes. 

“Isso permite-nos ter a possibilidade 
de investir em desenvolvimento e design 
de produto e diferenciar-nos de outros 
fabricantes portugueses que se concen-
tram sobretudo nos preços”, acrescenta 
o fi lho João Fernandes, que depois de ter 
terminado o curso de economia, também, 
assumiu responsabilidades no negócio da 
família. 

Ao nível do mercado Europeu, a Movis 
é uma marca de mobiliário inserida no seg-
mento de gama média-alta, centrando-se 

na conceção e desenvolvimento de peças 
únicas e cada vez mais sofi sticadas.

Os principais mercados são França, Bél-
gica, Suíça e Luxemburgo para onde exporta 
80% da produção. A empresa tem, ainda, dis-
tribuidores espalhados pelo mundo, incluin-
do na Coreia, EUA, Líbano e Israel.

Anualmente, a Movis participa em duas 
feiras internacionais, uma em Milão e outra 
mais direcionada para o mercado francês, que 

acontece em Paris, onde, normalmente, são 
lançados os novos produtos da marca. 

Nos últimos quatro anos a empresa de-
dicou-se, também, a ajudar a comunidade 
industrial, através da Associação de Empresas 
de Paredes (ASEP) sendo responsável pela te-
souraria da associação.

Inovação produtiva e
marketing internacional 

Para acompanhar a evolução dos mer-
cados, a Movis tem investido sobretudo na 
inovação produtiva, - que permite também 
colmatar muitas vezes a necessidade de mão 
de obra, - e em ações concertadas de promo-
ção e marketing, participação em feiras inter-
nacionais de mobiliário, lançamento de novos 

catálogos e aposta em novas plataformas di-
gitais.

Uma das novidades será o confi gurador 
online, que vai permitir aos clientes observar 
o modelo de um determinado produto e per-
sonalizá-lo ao seu gosto. 

“Vemos isto como uma ferramenta pro-
fi ssional que permite que o nosso cliente, o 
distribuidor ou a loja física, utilize o nosso 
confi gurador como uma ferramenta para 
potenciar a venda, ajudando o cliente fi nal 
a formular a sua escolha. Temos uma gama 

de cerca de 30 cores disponíveis e 30 ou 
40 referências de outro material impor-
tante no nosso processo de fabrico, que é 
a cerâmica, e o cliente vai poder escolher 
uma peça e modelá-la quase porta a por-
ta, escolhendo uma cor para as portas, 
outra para as ilhargas, outra para o tam-
po e outra para o interior, por exemplo”.

O confi gurador ainda está em fase de 
testes, mas já há uma versão beta online dis-
ponível na página da internet da empresa, 
www.movis.pt.

PUB

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

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com
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A
TLETA desde os 12, 
treinador há 7 anos. 
Manuel Sousa regres-
sou esta temporada ao 
Aliança de Gandra, de-

pois de uma época na formação do 
Freamunde. A sua ligação ao clube 
gandrense começou com um convi-
te informal para participar enquan-
to treinador, no Torneio Rui Barros. 
A partir daí ganhou o gosto pela 
liderança e acompanhou a equipa 
na escola de futebol “Gandrinhas”, 
no escalão de sub 6. Com 27 anos, 
assume agora funções como treina-
dor dos iniciados e coordenador da 
formação do clube.

Numa altura em que arrancam 
as provas dos jogadores jovens, fo-
mos conversar com o coordenador, 
que nos revelou as “peças chave” 
para um trabalho de excelência na 
formação de atletas.

Manuel Sousa começa por con-
fessar: “Eu nunca imaginei ser 
treinador e agora arrependo-me, 
porque podia e devia ter estado 
mais atento aos ensinamentos 
que me foram dados enquanto 
jogador. Teria aprendido mais. 
Perceber como se faz e por que 
razão se faz é muito importante 
para um jogador”. Atualmente, 
com o Grau I de treinador, o técnico 
e coordenador “não quer ficar por 
aqui” e pretende continuar a sua 
formação enquanto treinador.

Atualmente a treinar o escalão 
de iniciados, o único que nunca ti-
nha orientado, Manuel Sousa assu-
me que “ainda está em processo 
de aprendizagem”, mas acrescen-
ta: “na formação, estamos sem-
pre a aprender. Neste momento, 
é mesmo na formação onde me 
enquadro”.

A responsabilidade
de um treinador

de formação

Manuel garante que “nem todos 
têm capacidade para treinar uma 
equipa de formação. Talvez seja 

Ensinamentos para a formação de jogadores
CRISTINA BORGES

— texto e foto —

Foram criadas duas equipas, 
nos escalões de sub 6 e sub 8, que 
participarão nos encontros da Liga 
Carlos Alberto, da AFP.

Os treinos realizam-se às segun-
das e quartas-feiras, no Pavilhão 
Municipal da Cidade de Gandra. 

Para já, “a adesão, tem sido mui-
to boa, com muita gente a procurar 
o clube para inscrever atletas. O nú-
mero de atletas disparou e temos 
jogadores das mais variadas fregue-
sias do concelho a fazerem o que 
mais gostam e acima de tudo com 
muita diversão. Pode mesmo dizer-
-se que o Aliança de Gandra está na 
moda”, concluiu Manuel Sousa. 

Academia Gandrinhas

de existe e, “nem todos chegam lá”, 
Manuel Sousa considera mesmo 
“muito poucos chegam lá. É im-
portante preparar os miúdos para 
o facto de ser difícil ser jogador de 
futebol. O acompanhamento dos 
treinadores, mas sobretudo dos 
pais, é fundamental. O “não” é uma 
palavra que deve estar mais presen-
te na vida desta geração, que está 
habituada a ter tudo”.

O exemplo
do João Félix 

“Este é um dos exemplos que 
nos chega da televisão, mas é im-
portante que os pais percebam 
que é um caso raro. São pouquís-
simos, como sabemos, os miúdos 
que chegam a este nível. E os pais 
não podem colocar esta pressão 
nos filhos. O facto de, ainda que na 
brincadeira, os pais perguntarem o 
valor da cláusula quando os miúdos 
assinam é um exemplo da pressão 
que, por vezes, colocam nos filhos. 
Há pressão para os miúdos serem 
jogadores. Os pais não têm de iludir 
os filhos. Se veem que eles não têm 
qualidade devem incutir-lhes os 
principais valores da modalidade, a 
importância da prática desportiva, 
as regras, a diversão, o estar/fazer 
amigos”.

Regulamento interno

De forma a controlar e com-
bater o mau comportamento de 
pais e filhos e com o objetivo de 
melhorar o ambiente no futebol, 
o Aliança de Gandra procedeu à 
criação de um regulamento inter-
no. Manuel Sousa explica em que 
consiste o documento: “Os pais po-
dem e devem ser formados e edu-
cados, por isso, vão haver reuniões 
regularmente para passarmos essa 
mensagem aos encarregados de 
educação. O regulamento inter-
no inclui ensinamentos e regras e 
é assinado por pais e atletas. Esse 
regulamento visa ter algum con-
trolo no comportamento tanto dos 
jogadores como dos pais e, pode 
mesmo, levar a castigos”.

A Academia de Futebol Gandrinhas foi criada para crianças nascidas entre 2011 e 2015, inclusive. A criação da escola visa, sobretudo, a 
vertente de lazer e recreação.

mais fácil treinar seniores, lá só está 
quem quer, ao contrário da forma-
ção onde os miúdos estão por di-
versas razões. Seja apenas pelo gos-
to de praticar desporto, seja pela 
vontade de jogar futebol ou, em 
grande parte, porque é a vontade 
dos pais. Todas estas razões tornam 
a formação de atletas num proces-
so complexo. É muito importante 
aprender a lidar com diferentes fei-
tios, principalmente, nos escalões 
onde os jovens se encontram nas 
idades ditas “mais complicadas”.

A relação entre
treinador e jogador

Na opinião do coordenador do 
Gandra: “A relação entre treinador 
e jogador é importante para que 
eles tenham disciplina e regras, 
mas cria-se uma amizade que nos 
permite ajudá-los em assuntos que 
eles provavelmente não falam com 
os pais. Um treinador de formação 
tem muita responsabilidade, por-

que está a formar pessoas”. Enquan-
to coordenador é essa também a 
mensagem que passa aos treinado-
res com quem trabalha: “Não quero 
que eles ensinem só a jogar futebol, 
quero que eles os eduquem. Primei-
ro vem o processo homem e depois 
vem o processo atleta, porque antes 
de se ser atleta, somos homens.”

A criação de metas e 
objetivos

O jovem treinador defende 
que “é importante criar objetivos 
e metas” e dá até um exemplo en-
riquecedor da sua experiência en-
quanto técnico de formação: “Num 
determinado ano da minha carreira, 
enquanto treinador, tive conheci-
mento de que, a maior parte, dos 
jogadores da minha equipa estava 
no futebol para emagrecer. Então 
implementei uma técnica para os 
ajudar a conseguirem alcançar o ob-
jetivo deles. No final do ano, todos 
tinham emagrecido. Ainda hoje, re-

cebo o feedback positivo dos pais, 
porque os miúdos continuam com 
esse trabalho de emagrecimento 
sozinhos. Tenho a certeza que, hoje, 
eles são muito mais felizes e muito 
mais saudáveis”.

O “saber lidar”
com os pais

Os pais são parte fundamental 
do crescimento e formação de um 
jogador e “saber lidar com eles é 
essencial. Claro que ficam sempre 
mais felizes quando os filhos jogam, 
mas é importante que percebam 
que isso nem sempre pode aconte-
cer. Deve haver também uma boa 
relação entre pais e treinadores, 
porque nós também temos alguma 
responsabilidade na educação de-
les”, explicou Manuel. 

Como lidar com o não?

No mundo do futebol, tal como 
em diversas áreas, a competitivida-
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N
a 5.ª jornada da Divisão 
Elite, o Aliança de Gandra 
queria manter isenta a lista 
de derrotas. A equipa de 

Mário Rocha ainda “não sentiu o sa-
bor da derrota” e, disposta a manter 
o registo, entrou forte na partida.

Os gandarenses dominavam a 
partida quando conseguiram che-
gar à vantagem. Aos 14 minutos, 
Luís Miguel foi o autor do remate 
que só parou no fundo das redes da 
baliza de Chico. 

O golo sofrido não afetou os 
visitantes que se aplicaram em to-
mar conta do encontro. O conjun-
to orientado por Filipe Mesquita 
procurava o golo que permitia 
empatar a partida, mas foi o Gan-
dra a faturar. 

Luís Miguel bisou e marcou o 
segundo, com um golo de belo efei-
to. Ainda antes do intervalo, Rúben 
ainda tentou a sorte, mas não con-
seguiu acertar no alvo. 

A segunda parte começou com 
a chegada atrasada de Maurício que 
por pouco não fez o 3 - 0.

Apesar do susto, o Barrosas vi-
nha do intervalo disposto a inverter 
o resultado. A equipa barrosense 
dominava, mas Rodrigo e Rúben vi-
ram as suas tentativas travadas por 
Brandão. Logo a seguir, o guardião 
gandarense voltou a negar o golo, 
desta vez, a João Rafael.

Do outro lado, Chico negou o 
golo a Maurício. O guarda-redes 

Divisão Elite da AF Porto

Vitória garante liderança da prova
visitante impediu o primeiro, mas 
nada pôde fazer para negar o se-
gundo ao avançado gandarense. 
Nani fez o cruzamento e o camisola 
10 cabeceou para o 3 - 0.

Logo a seguir, Alex cruzou para 
Cardoso que só teve de encostar e 
fazer assim o 4 - 0. Luís Miguel ainda 
podia ter feito o hat-trick, mas o ca-
beceamento do 25 passou ao lado. 
Ainda a terminar a partida, Alex Car-
valho também desperdiçou e atirou 
por cima.

A vitória permitiu ao Gandra 
assumir a liderança da Divisão Elite, 
com 13 pontos, a dois do segundo 
e terceiro classificado. A equipa 
orientada por Mário Rocha alcan-
çou também o estatuto de melhor 
defesa e melhor ataque da prova, 
até ao momento. O Barrosas ocupa 
a 12.ª posição com 4 pontos.

No final da partida, Mário Rocha 
reconhecia: “Entrámos bem e con-
centrados no jogo, conseguimos 
marcar dois golos, mas a partir 
daí fizemos algo que eu não gos-
to, que é faltar ao respeito a nós 
próprios. No intervalo, disse isso 
mesmo aos jogadores e penso 
que na segunda parte fomos to-
talmente superiores. Fomos a 
melhor equipa, mas assumo que 
o resultado é um pouco exage-
rado, merecemos a vitória, mas 
penso que o Barrosas também 
merecia ter marcado pelo que fez 
no encontro”.

O triunfo permitiu ao Aliança 
de Gandra assumir a liderança da 
Divisão Elite, um feito agradável, 

mas desvalorizado pelo treinador 
gandarense: “É sempre melhor 
estar em primeiro, mas isso não 
é o mais importante. O mais 
importante é ter qualidade de 
jogo e atrair pessoas a ir ver os 
nossos jogos. Se nós tivermos 
essa qualidade, estamos mais 
perto de vencer e de conquistar 
o objetivo do clube que é colo-
car os atletas em competições 
de outros patamares”. Apesar do 
bom momento, Mário Rocha mos-
tra-se cauteloso: “Estamos num 
momento bom, mas estamos 
com os pés bem assentes na 
terra porque sabemos como é o 
futebol. Estamos numa divisão 
muito competitiva e estamos 
preparados para o que aí vem”.

Além da liderança da competi-
ção, o Gandra é atualmente o me-
lhor ataque e a melhor defesa do 
campeonato, um trabalho que, para 
Mário Rocha, é fruto do empenho 
de todos: “Os jogadores têm tra-
balho muitíssimo bem, estão de 
parabéns porque têm feito um 
excelente campeonato. Tudo isto 
é fruto de um trabalho que tem 
vindo a ser feito e está toda a gen-
te de parabéns”. 

Do outro lado, Filipe Mesqui-
ta considerava: “A estratégia 
que delineámos estava a surtir 
efeito, no entanto, a eficácia 
a 100% do Aliança de Gandra, 
complicou o nosso jogo. Ainda 
assim, penso que nos mantive-
mos bem no encontro. A partir 
dos 3 – 0 desistimos do jogo e 

depois sofremos mais um. Con-
tudo, tal como disse o treinador 
adversário, o resultado acaba 
por ser exagerado, e acabámos 
por pecar na finalização”.

Apesar da derrota, o técnico 
do Barrosas mostrava-se satisfeito 
com a exibição da sua equipa, no-
meadamente, nos momentos de 
posse de bola: “É este o futebol 
que procuramos, um futebol 
positivo e com bola. Contudo, 

temos de ser mais agressivos 
nos momentos sem bola”.

Apenas com quatro pontos so-
mados até ao momento, Filipe Mes-
quita explica que “as oito baixas 
por lesão que a equipa enfrenta 
atualmente, num plantel tão cur-
to e com redução de orçamento, 
têm condicionado o trabalho e 
a preparação dos jogos”, um mo-
mento que o treinador espera “que 
passe rapidamente”.

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

Triunfo permite aproximação aos rivais
concretizar. O Aliados viu-se “obri-
gado” a baixar as linhas e a ter de se 
aplicar no sector defensivo. Apesar 
do domínio, os freamundenses não 
conseguiram anular o marcador, 
que se manteve empatado a zero 
até ao intervalo.

No segundo tempo, foram os da 
casa a entrar melhores e com mais 
vontade de vencer. Os lordelenses 
impuseram o seu ritmo, aumentan-
do o caudal ofensivo. 

Com muita vontade, mas pouca 
concretização, só a vinte minutos 
do fim é que os adeptos puderam 
gritar ao golo. O privilégio coube 
aos da casa que chegaram à van-
tagem por intermédio de Fonseca 
com um remate de fora da área.

Não satisfeito com a vantagem 
pela margem mínima, o conjun-
to orientado por Juvenal Brandão 
“foi atrás do segundo” que daria a 
tranquilidade no marcador, mas as 
decisões na hora de finalizar não se 
mostravam acertadas. O acerto só 
veio mesmo a mostrar-se eficaz já 
no período de compensação quan-
do Agostinho, isolado por Diogo 
Brandão, fixou o 2 – 0 final.

Com a vitória caseira e a perda 
de pontos dos adversários das posi-
ções cimeiras, o Aliados de Lordelo 
conseguiu encurtar a distância para 
os principais rivais. Os lordelenses 
ocupam atualmente o 5.º lugar, 

com os mesmos pontos do Tirsen-
se, que ocupa a 4.ª posição, e a três 
pontos de 2.º e 3.º classificado. Já 
o Freamunde está no oitavo posto, 
com oito pontos.

No final do encontro, as primei-
ras palavras de Juvenal Brandão 
foram de parabenização e agrade-
cimento: “Gostaria de dar os pa-
rabéns ao adversário, que fez um 
bom jogo, aos meus jogadores 
porque foram muito bravos e es-
tiveram muito comprometidos, e 
aos adeptos do Aliados e do 
Freamunde porque foram inexce-
díveis. Tivemos grande casa com 
adeptos fervorosos que merecem 
ter as suas equipas noutro pata-
mar do futebol português. Foram 
incansáveis e puxaram pelas suas 
equipas do primeiro ao último 
minuto. Não foi um espetáculo 
com muitas oportunidades, mas 
foi muito digno com jogadores 
que deram tudo para presentear 
os seus adeptos com um bom re-
sultado”.

Quanto à justiça do resultado, 
o técnico lordelense explica: “Foi 
uma vitória muito saborosa para 
a qual trabalhamos muito. O 
Freamunde foi melhor na primei-
ra parte, teve mais bola e geriu 
melhor o jogo. Nós nem sempre 
acertámos no posicionamento 
defensivo e a atacar nem sem-

pre tomámos as melhores deci-
sões. Por outro lado, a segunda 
parte é toda nossa. Tivemos mais 
bola, mais critério, controlámos o 
jogo, fomos experientes, matrei-
ros e eficazes”.

Sobre a aproximação do Alia-
dos aos adversários diretos, Juvenal 
Brandão desvaloriza: “Esta vitória 
é importante porque era mais 
uma oportunidade de somar três 
pontos. Encaramos todos os jo-
gos dessa forma. Ainda é cedo e 
muita coisa pode mudar na clas-
sificação. Aqueles que hoje estão 
nas posições cimeiras daqui a 15 
jogos podem não estar, por isso, 
não ligamos muito à classificação, 
mas ao somatório dos pontos”.

Na próxima jornada, o Aliados 
volta a jogar “fora de casa”, onde 
ainda não conseguiu pontuar na 
presente temporada. Sobre esse 
facto, Juvenal Brandão assume: 
“Queremos amealhar os primei-
ros pontos, fazer a segunda vitó-
ria consecutiva e mais um jogo 
sem sofrer golos. Queremos dar 
seguimento e consistência à for-
ma de jogar e aos resultados dos 
jogos em casa. Queremos mais 
fazer os pontos possíveis e andar 
nos primeiros lugares e para isso 
temos de conquistar pontos fora 
de casa com regularidade”.

D
epois do desaire da jor-
nada anterior frente a um 
dos recém-promovidos 
à Divisão Elite, o Aliados 

procurava fazer uso do “fator casa” 
– único onde tem somado pontos – 
para regressar às vitórias.

No Estádio Cidade de Lordelo 

assistiu-se a um jogo bastante dis-
putado, com lances de disputa de 
bola arreguidos, ainda que com 
poucas oportunidades de golo.

Os visitantes entraram melho-
res e com maior domínio de posse 
de bola, criando algumas situações 
de golo, que não foram capazes de 

Foto: Jorge Leal Nunes
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F
rente a um adversário que 
ainda não somou qualquer 
vitória nesta temporada, o 
Rebordosa deslocou-se a 

Amarante com o objetivo de derru-
bar o Vila Caiz.

A equipa orientada por Tonanha 
entrou forte na partida e disposta 
a marcar a cedo no encontro. Os 
“dianteiros” rebordosenses mostra-
vam-se ativos e, não fosse a falta de 
assertividade na hora de decidir, os 
visitantes teriam chegado ao inter-
valo a vencer.

Do outro lado, o Vila Caiz tam-
bém “se mostrava vivo” e conseguiu 
equilibrar o jogo até ao período de 
descanso. 

Empate muito contestado
No segundo tempo, o Rebor-

dosa voltou a entrar dominador e 
a apostar na intensidade no sector 
ofensivo. A equipa do concelho de 
Paredes procurava o golo, que che-
gou do lado do Vila Caiz. A cerca de 
meia hora do fim do encontro, o ár-
bitro auxiliar marcou grande pena-
lidade, convertida por Moura, que 
colocou os amarantinos em van-
tagem. Dez minutos depois, o Vila 
Caiz ficou reduzido a 10 elementos. 

O Rebordosa intensificou o rit-
mo e “voltou à carga”. A turma vi-
sitante não desistiu de procurar o 
golo, que chegou através dos pés 
de Sousa, estabelecendo assim o 
empate no marcador, aos 80 minu-
tos. Até ao final da partida, os rebor-
dosenses desperdiçaram ainda oca-
siões que impediram a equipa de 

CRISTINA BORGES
— texto —

Tonanha de sair de Amarante com 
uma vitória.

Em três jogos “fora de casa” o 
Rebordosa ainda não conseguiu 
vencer somando apenas três empa-
tes consecutivos.

À quinta jornada, a equipa 
orientada por Tonanha soma nove 
pontos e ocupa atualmente o séti-
mo lugar da tabela classificativa. O 
Vila Caiz continua sem conseguir 
vencer, ocupando por isso a 13.ª po-
sição, com apenas três pontos.

No final da partida, Tonanha 
mostrava-se visivelmente agastado 
com a prestação da equipa de ar-
bitragem: “O jogo não teve histó-
ria, quando se marca um penálti 
fantasma marcado por um árbi-
tro auxiliar que é de Rebordosa, 
fica tudo dito. A partir daí, o jogo 

adulterou-se por completo. Aos 
55 minutos, o meu jogador está 
a cobrir a bola, que sai pela li-
nha de fundo, e o jogador do Vila 
Caiz desmaia. Os árbitros ficaram 
meio minuto a decidir o que fazer, 
até que o árbitro auxiliar dá or-
dem para a marcação do penálti. 
Brinca-se ao futebol e acho que já 
chega”.

O treinador rebordosense acres-
centou ainda: “Quando nós, até 
dentro da terra, temos pessoas 
que nos querem mal, fica tudo 
dito. É incompreensível”. Tonanha 
esclareceu que “o facto de o árbi-
tro auxiliar ser de Rebordosa não 
significa que tenha de nos dar al-
guma coisa, tem é de ser sério e 
competente nas suas funções”.

O treinador de 45 anos não 

tem dúvidas: “Não é difícil perce-
ber que querem arrumar com o 
Rebordosa, porque nós compli-
camos as coisas. Nos últimos 50 
jogos oficiais, o Rebordosa tem 
apenas 5 derrotas, portanto não é 
fácil entender que somos um alvo 
a abater. É muito complicado. Nos 
três jogos fora que tivemos, a 
história tem-se repetido, mas na 
partida desta jornada foi a gota 
de água.”

Quanto às marcas que a situa-
ção pode deixar no plantel, Tona-
nha garante: “Vamos continuar 
a lutar. Querem derrubar-nos, 
mas não vai ser fácil. Felizmente 
tenho, dentro do balneário, ho-
mens de grande caráter, que me 
dizem que vão lutar contra tudo e 
contra todos”.

Divisão Honra da AF Porto

Primeira derrota da temporada

A
inda sem perder na Divi-
são Honra, o Nun’Álvares 
deslocou-se a Penafiel 
para defrontar o Rio Moi-

nhos, na 4.ª jornada da competição. 
Apesar da motivação, fruto das três 
vitórias consecutivas, foram os da 
casa a entrar melhores e mais con-
centrados no encontro. O rigor e a 
concentração “deram frutos”, logo 
aos seis minutos de jogo, Tiago co-
locou o Rio Moinhos em vantagem.

Em situação de desvantagem, 
os recaredenses compuseram-se 
e apostaram nas transições para 
criar perigo à baliza defendida por 

Russo. Com maior posse de bola e 
construção de jogadas coletivas, o 
Nun’Álvares tudo tentava para con-
seguir concretizar. A equipa de Re-
carei criou inúmeras oportunidades 
de golo, tendo mesmo chegado a 
desperdiçar um penálti.

A equipa penafidelense procu-
rava manter-se mais atenta na linha 
defensiva, sem grande registo de in-
cómodo para a baliza de Quintino.

Nos últimos quinze minutos de 
jogo, os visitantes alteraram o sis-
tema tático, apostando “todas as fi-
chas” no sector atacante. As oportu-
nidades de golo não foram bem de-

cididas e o conjunto orientado por 
Eduardo Moreira não foi capaz de 
evitar a primeira derrota da época.

A vitória “atirou” o Nun’Álvares 
para quarto lugar, com os mesmos 
nove pontos. Por sua vez, o Rio Moi-
nhos subiu ao sexto posto e conta-
biliza sete pontos. 

No final do jogo, Eduardo Mo-
reira assumia: “Foi a primeira 
derrota e certamente não será 
a última, alguma vez teria de 
acontecer. A má entrada no jogo 
prejudicou-nos. A equipa traba-
lhou demasiado para inverter o 
resultado, mas é daqueles jogos 

que podíamos estar lá mais 1h e 
não marcávamos, mesmo depois 
de tanta asfixia ao adversário e 
oportunidades por concretizar”. 
O técnico recaredense acrescentou 
ainda: “As oportunidades criadas 
são o reflexo daquilo que temos 
vindo a trabalhar, tal como a não 
concretização das mesmas. Te-
mos de corrigir rapidamente isso 
de forma a melhorar já no próxi-
mo jogo”.

Apesar da derrota, Eduardo 
Moeira mostrava-se satisfeito com o 
trabalho que os jogadores têm de-
senvolvido: “Estou muito contente 

com o plantel que tenho à dispo-
sição, a falta de golos não foi por 
falta de opções, mas por falta de 
alguma coerência e competência 
nas tomadas de decisão em de-
terminados momentos do jogo. 
Tudo fizemos para inverter o re-
sultado, lançámos tudo para den-
tro de campo, alterámos alguns 
jogadores de posição, mudámos 
o sistema de jogo e trabalhámos 
muito.

A derrota vai tornar-nos ain-
da mais fortes e encarar o resto, 
que ainda é longo, da época com 
maior compromisso e entrega”.

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

S
e, na ronda anterior, as equi-
pas paredenses que compe-
tem na 1.ª e 2.ª Divisão Dis-
trital da Associação de Fu-

tebol do Porto tinham obtido “um 
saldo positivo”, na terceira jornada 
o desfecho foi bastante diferente.

Na 1.ª Divisão, o Sobreirense 
deslocou-se a Matosinhos para 
defrontar a equipa Os Lusitanos. 

O conjunto orientado por Eduardo 
Mota perdeu por 2 – 4 num jogo 
onde não foi capaz de mostrar su-
perioridade ao longo dos 90 minu-
tos. Os golos do Sobreirense foram 
apontados por Hélio, aos 43, e por 
Miguel Barbosa, aos 60 minutos.

Também na mesma divisão, o 
Parada não foi além de um empa-
te a uma bola no terreno do Cres-

tuma. A equipa de David Barbosa 
ainda esteve a vencer, com o golo 
de Patelas, mas a vantagem durou 
apenas cinco minutos com o em-
pate a surgir para os homens da 
casa através de uma grande pena-
lidade.

Também na série 1 da 1.ª Di-
visão, o Vandoma saiu derrotado 
da deslocação a S. Félix da Mari-

nha, por 3 - 1. O conjunto vando-
mense ainda não tinha perdido 
na presente temporada, mas não 
conseguiu pontuar em Vila Nova 
de Gaia frente ao atual segundo 
classificado. 

Na série 2, da 1.ª Divisão, o So-
brosa cedeu a primeira derrota “em 
casa” frente ao Livração. A turma de 
Cristiano Santos perdeu pela dife-

rença mínima (1 – 2), na 3.ª jornada 
da 1.ª Divisão Distrital.

Já na 2.ª Divisão, série 1, o Bal-
tar empatou a uma bola no encon-
tro “fora de portas” frente ao 1.º 
Maio Figueiró. Vasco voltou a ser 
o “herói” depois de converter uma 
grande penalidade, a cinco minu-
tos do fim, que deu o empate à 
equipa baltarense.

Divisão Elite da AF Porto

Jornada cinzenta para as equipas paredenses
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D
ecorreu no passado dia 29 
de setembro a apresenta-
ção oficial das equipas de 
polo aquático de Paredes, 

com os novos reforços do plantel e 
da equipa técnica.

A apresentação decorreu na pisci-
na Rota dos Móveis, em Recarei, com 

Paredes apresentou equipas de Polo Aquático

uma receção ao Clube Waterpolo de 
Pontevedra. De manhã, os dois clubes 
realizaram dois jogos de treino, com a 
equipa feminina de Paredes a vencer 
o primeiro jogo por 10-7.

A segunda partida foi mais 
equilibrada, com a equipa b mascu-
lina de Paredes a vencer o primeiro 
tempo e os espanhóis a dominarem 
na segunda parte.

Nos dois jogos da tarde foram 

apresentadas oficialmente as equipas 
de Paredes. O jogo feminino começou 
muito bem para o Pontevedra que 
venceu o primeiro quarto por 3-4, 
com o 7 inicial. Foi notada a entrada 
de jogadores com menos experiên-
cia e a equipa local, que aspira a lutar 
pelo campeonato nacional de polo 
aquático, endossou o 6-1. No último 
período, Lérez cortou distâncias, ter-
minando o jogo com 11-9.

A partida masculina correu bas-
tante melhor para os paredenses, 
que venceram o primeiro quarto 
por 2-0 e mostraram, depois, a sua 
superioridade, chegando aos 10-0 
nos segundos oito minutos. Na se-
gunda metade do jogo, o Ponteve-
dra ainda conseguiu fazer 4-4, mas 
a vitória acabou por sorrir aos locais, 
com a partida a terminar em 16-4.

O campeonato masculino vai 

começar a 26 outubro, com o Pare-
des a deslocar-se a Algés. O primei-
ro jogo em casa será a 9 de novem-
bro, com o Pacense. 

Já no campeonato feminino, o 
Paredes estreia-se a 2 novembro, com 
uma receção ao estreante Viver San-
tarém. No dia 9 novembro, a equipa 
paredense vai a Lisboa defrontar o 
Benfica, naquele que é o primeiro 
confronto entre candidatos ao título. 

N
o último dia da Semana Europeia do 
Desporto, foi inaugurado o Centro 
de Marcha e Corrida de Paredes, jun-
to ao Parque da Cidade. A cerimónia, 

que aconteceu no domingo, 29 de setem-
bro, decorreu durante o período da manhã e 
juntou inúmeros desportistas e amantes do 
atletismo. A inauguração contou ainda com a 
apresentação dos circuitos dos percursos do 
centro que têm 1, 3, 5 ou 10km.

O Centro de Marcha e Corrida está, a par-
tir de agora, ao dispor de todos os interessa-
dos na modalidade de atletismo ou na prática 
de exercício físico.

A inauguração do espaço contou com a 
presença de personalidades ligadas à modali-
dade, nomeadamente, José Regalo, represen-
tante da Federação Portuguesa de Atletismo. 
O ex-atleta mostrou-se bastante satisfeito 
com a implementação do projeto que, na sua 
opinião, se deve “ao sucesso da modalidade 
e ao aumento da prática desportiva”. José 
Regalo garante que este centro “dará mais 
e melhores oportunidades no apoio à po-
pulação, combatendo o sedentarismo e a 
obesidade”. O recordista nacional recordou 
ainda o tempo passado em Paredes quando 
“não tinha nada e era muito feliz. Por isso, 

Correr e marchar com melhores condições

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

agora com estas condições, sejam ainda 
mais felizes”, aconselhou.

Serafim Gadelho, Coordenador Regional 
do Programa Nacional de Marcha e Corrida, 
também esteve presente, e parabenizou o 
município pela iniciativa. O coordenador re-
gional deixou ainda um voto de confiança nas 

competências dos técnicos que estarão ao 
serviço da população no espaço e lançou um 
apelo: “Passem a palavra, convidem ami-
gos e família, organizem as vossas vidas 
e participem nos treinos. A parte social é 
também muito importante”.

Quem também marcou presença foi Ví-

tor Dias, representante do IPDJ do Norte, que 
destacou a importância deste tipo de espa-
ços: “Há uma tendência crescente da popu-
lação em correr e caminhar, no entanto, fa-
zem-no de forma desorganizada. Com es-
tes centros, espera-se que haja condições 
técnicas e de apoio para que a população o 
possa fazer de forma organizada”.

As últimas palavras pertenceram a Ale-
xandre Almeida, presidente da câmara mu-
nicipal de Paredes, que se mostrou bastante 
agradado com a inauguração do centro. O au-
tarca explicou que o espaço “terá todo o tipo 
de apoio, desde fisioterapeutas a nutricio-
nistas”. “O objetivo deste centro é fomen-
tar a prática desportiva regular, lutando 
por um estilo de vida saudável”. Alexandre 
Almeida acrescentou ainda que “a intenção 
passa por fazer crescer o parque e dotá-lo 
de novos equipamentos”, anunciando que 
no próximo ano “será construída, perto des-
te espaço, uma piscina ao ar livre, o que vai 
permitir juntar ao atletismo, o triatlo”.

O Centro de Corrida e Marcha de Paredes 
vai estar aberto às quartas e sextas, das 9h00 
às 10h30, e às terças e quintas, das 17h30 às 
20h30, e conta com a presença de dois téc-
nicos que darão o apoio na preparação dos 
treinos. Uma vez por mês haverá a consulta 
de acompanhamento de fisioterapeutas e nu-
tricionistas.
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A EQUIPA PAREDENSE 
Trail Team Bifase sagrou-
-se campeã nacional de 
trail após “árduas sema-

nas de preparação” para o Grande 
Trail Serra d’Arga, realizado a 21 de 
setembro, em Dem, Alto Minho.

“Houve demasiada chuva, 
surpresas e emoções ao rubro 
nos 37 quilómetros do trail longo, 
no qual explodiram algumas das 
esperanças do trail running na-
cional e, também, alguns nomes 
e equipas/marcas já com provas 
dadas”, garante José Sá, diretor 

J
OÃO RIBEIRO voltou 
a vencer o campeo-
nato nacional de ra-
licross, classe S 1600, 

com o seu Citroen Saxo, e 
repetiu o triunfo alcançado 
nas temporadas de 2017 
e 2018, numa das classes 
mais competitivas do cam-

João Ribeiro é tricampeão
nacional de ralicross

uO piloto de Baltar parte para a última prova do campeonato já como virtual campeão
     entre os Super 1600.

peonato.
A consagração do piloto 

natural de Baltar, Paredes, 
chegou de forma antecipa-
da com a vitória no ralicross 
de Lousada, disputado a 
21 e 22 de setembro, prova 
que dominou por completo 
e fez tudo para vencer.

José Eduardo Rodri-
gues (Peugeot S1600), ape-
sar de durante as qualifica-

ções ter andado arredado 
das posições cimeiras, aca-
bou por garantir “a prata”. 
O fecho do pódio foi ga-
rantido por Rogério Sousa 
(Ford Fiesta).

Pedro Tiago (Citroën 
Saxo) também revalidou o 
título na classe A1600 tal 
como Jorge Gonzaga (ASK 
EVO 18), que festejou em 
casa a conquista do bicam-

PUB

peonato, em kartcross.
Na Nacional 2RM, o pe-

nafidelense Adão Pinto vol-
tou a ficar na segunda posi-
ção, atrás de João Novo que 
alcançou o primeiro lugar 
na última volta.

O Campeonato Nacio-
nal de ralicross, kartcross e 
super buggy 2019 termina 
em Sever do Vouga, nos 
dias 12 e 13 de outubro.

Nelson Neto sagra-se
bicampeão nacional

de saltos e obstáculos
uO título foi conquistado na categoria de amadores nas finais do Campeonato
     de Portugal de Obstáculos, em Lisboa.

O CAVALEIRO NELSON 
NETO voltou a vencer o 
campeonato nacional de 
saltos e obstáculos, na 

categoria de Amadores, repetindo 

o triunfo alcançado no ano transato 
com a égua Gaiata.

O título de bicampeão foi con-
quistado a 22 de setembro, nas fi-
nais do Campeonato de Portugal de 
Obstáculos, nas categorias seniores, 
jovens cavaleiros, amadores e vete-
ranos, disputadas na Sociedade Hí-

Equipa de trail 
somou mais um

título nacional 

desportivo da equipa.
Os atletas Nuno Silva, Bruno 

Coelho, Hugo Gonçalves e Leonel 
Cunha conseguiram superar as 
equipas rivais e conquistar mais um 
título nacional na modalidade, que 
se soma aos títulos de campeão 
nacional de endurance e vice-cam-
peão nacional de ultra trail, já con-
quistados este ano.

A equipa regressa aos trilhos 
no próximo mês para disputar, em 
Espanha, uma das provas mais me-
diáticas, a Ultra Pirinéu, com 84 qui-
lómetros.

pica Portuguesa, em Lisboa.
Nelson Neto voltou a conquistar a 

medalha de ouro com a égua Gaiata 
(1 ponto) e foi acompanhado no pó-
dio por Miguel Silva Santos (5,16 pts) e 
Maria Medeiros Pontes (5,92 pts).

O jovem natural de Duas Igrejas, 
monta desde os 8 anos de idade e já 
participou em vários campeonatos, 
tendo conquistado o primeiro título 
nacional o ano passado, com a égua 
Gaiata. 

Na categoria principal venceu 
Duarte Louro Seabra (Vegas du Chai), 
após uma final muito disputada. A 
medalha de prata ficou para João 
Chuva (HHS Washington) e o bronze 
para António Matos Almeida (Icarus). 

Entre os jovens cavaleiros venceu 
Mandy Mendes, com Hamberlins Chil-
li, ficando Magda Morgado Soares em 
segundo (Decoltaire T) e Pedro Rafael 
Carvalho em terceiro (Donner).

Nos veteranos a medalha de 
ouro foi entregue ao Coronel Santos 
Correia (Cockete), a prata a Manuekl 
Guedes Vilela (Verdi) e o bronze a 
Nuno Belchiorinho (Carpaccio S.).

HELENA NUNES
— texto —

Foto: Nuno Pragana
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P
EDRO AFONSO MENDES foi 
o vencedor absoluto do 5.º 
Open de Portugal de Pitch & 
Putt, que decorreu no Campo 

de Golfe do Aqueduto, em Paredes, 
nos dias 20, 21 e 22 setembro. 

A prova da Federação Portugue-
sa de Golfe e da IPPA – International 
Pitch & Putt Association realizada 
pela primeira vez em Paredes, com 
a colaboração do Paredes Golfe Clu-
be, contou com 77 concorrentes, de 
várias nacionalidades.

Pedro Afonso Mendes, de 16 
anos, conseguiu impor-se na edição 
mais forte de sempre, totalizando 
103 pancadas (52-51), 5 abaixo do 
Par 54, vencendo com duas de van-
tagem sobre o seu companheiro de 
clube Tomás Ribeiro (53-52) e o rus-
so Stepan Surzhik (55-50), que ficou 
com o título de vice-campeão no 
desempate pela última melhor volta.

“Aposta em Paredes 
não foi defraudada”

Durante a 5.ª edição do Open de 
Portugal de Pitch & Putt, Paredes aco-
lheu alguns dos melhores atletas do 
mundo da modalidade, numa prova 
de dimensão internacional que ser-
viu também para projetar o nome do 
concelho além-fronteiras.

Arménio Santos, diretor de 
campo do Paredes Golfe Clube, fez 

Pedro Mendes vence Open de Portugal de Pitch & Putt
uA prova realizou-se pela primeira vez em Paredes e contou com a participação de 77 concorrentes, de várias nacionalidades. 

HELENA NUNES
— texto —

ALVES MATEUS
— fotos —

Pedro Afonso Mendes com o troféu de vencedor

um balanço positivo da prova tendo 
em conta a adesão dos jogadores, a 
capacidade de ser bom anfitrião, va-
lorizando a identidade territorial, e 
a comunicação do torneio. 

“O Open de Portugal passou 
de 28 jogadores em Braga, no 
ano passado, para 77 em Paredes. 
Recebemos 24 espanhóis, um 
sueco e dois russos. Isto diz bem 
do sucesso alcançado”, sublinhou 
o representante do PGC.

 “Desde a cerimónia de aber-
tura no Palacete da Granja, até 
ao momento da consagração dos 
vencedores, houve um enorme 
esforço para, juntamente com os 
nossos parceiros, mostrar o me-
lhor de Paredes e da região”, frisou 
Arménio Santos, defendendo que 
“Paredes conseguiu criar uma di-
nâmica de alta competição, acres-
centando qualidade e um cunho 
muito próprio numa modalidade 
que caminha para a globalização, 
com centenas de pessoas de fora 
a encher os nossos hotéis e a dar 
vida à cidade de Paredes”.

Foi possível pela primeira vez 
acompanhar os resultados em tem-
po real na internet em 15 países de 
todo o mundo. A prova teve impac-
to na imprensa russa e espanhola, 
para além dos destaques nos jor-
nais e televisões nacionais.

Para Arménio Santos a escolha 
de Paredes para receber a 5.ª edi-
ção do Open de Portugal traduz o 
reconhecimento pelo trabalho de-
senvolvido pelo PGC na formação e 
desenvolvimento do golfe. “A FPG 
e a IPPA sabiam que a aposta em 

Paredes não seria defraudada”. 
Já a vitória de Pedro Afonso 

Mendes “foi a cereja no topo do 
bolo” e a “demonstração cabal, 
debaixo de todos os holofotes, 
da qualidade da nossa academia. 
Estamos a falar de uma conquista 
entre três dos cinco melhores do 
ranking mundial. À partida para 
este torneio, o líder desse ranking 
era o espanhol Juan Soler Espino-
sa, que nem aparece no top 10. 
Isto diz bem da enorme compe-
titividade deste torneio, nivelada 
por cima”.

A vitória de um paredense de 16 
anos enche o clube de orgulho, mas 
Arménio Santos destaca também os 
resultados de outros atletas de Pa-
redes que brilharam nesta compe-
tição. Afonso Moreira venceu entre 
os juniores, Afonso Barbosa ganhou 

Arménio Santos, diretor de campo do Paredes Golfe Clube

Os vencedores

a categoria 3 e Francisco Rocha ter-
minou em 3.º lugar entre as senho-
ras e entrou para o ranking mun-

dial. “Todos são de Paredes e têm 
menos de 16 anos. Não podemos 
deixar de nos orgulhar disto”.

Ekaterine Karaseva

PUB
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H
á 18 anos que este dia é come-
morado nos 47 países que fazem 
parte do Conselho da Europa. 
Pode-se dizer que o Dia Europeu 
das Línguas chegou à maiorida-

de. Mas a língua enquanto instrumento de 
comunicação distingue o ser humano e é 
parte da cultura de cada povo.

A Europa tem mais do que 200 línguas. O 
Inglês e o Francês são ensinados em todas as 
partes do globo. No entanto, é cada vez mais 
importante aprender diferentes línguas. 

De acordo com o Conselho da Europa, 
os objetivos para esta comemoração são 
consciencializar para:

- A riqueza e a diversidade linguística da 

..................................................................................................................................................................................................................
Clube de Jornalismo    ●    Escola Básica e Secundária de Sobreira

Dia Europeu das Línguas 

Europa, que deve ser preservada e valorizada;
- A necessidade de diversificar a gama de 

línguas que as pessoas aprendem (incluindo 
línguas menos utilizadas), o que potencia o 
plurilinguismo;

- A necessidade de as pessoas desenvol-
verem proficiência em duas línguas ou mais, 
de modo a poderem participar efetivamente 
na cidadania democrática da Europa.

Na Escola Básica e Secundária de Sobreira, 

das a conhecer:
Existem 6000 a 7000 línguas no mundo.
Há 200 a 300 línguas autóctones na Eu-

ropa.
O Basco é a língua mais antiga falada na 

Europa.
Há quatro grandes famílias linguísticas: 

românicas, germânicas, eslavas e celtas.
O Alemão e o Inglês são línguas germâ-

nicas. 

O Português e o Francês são línguas ro-
mânicas.

O Lituano e o Letão são línguas eslavas.
O Bretão e o Galês são línguas celtas.
O Romi é o idioma dos Rom e dos Síntios.
Alfabeto é uma palavra de origem grega.
Cirílico é o alfabeto do Russo e do Búlgaro.
A maioria das línguas do mundo é fala-

da em África e na Ásia.
Metade da população mundial é bilingue.

os alunos podem aprender Inglês, Francês e 
Alemão. Como já é hábito, o Departamento 
de Línguas assinalou a data com diferentes 
atividades. Nas aulas e em síntese, refletiu-
-se acerca da importância da língua materna 
e da aprendizagem de línguas estrageiras. O 
almoço teve uma ementa com sabores de 
diferentes nacionalidades e foram divulga-
dos alguns factos sobre as línguas do mun-
do e, particularmente, relativos às línguas 
faladas na Europa. 

Eis algumas curiosidades que foram da-

PUB

V
ILA NOVA DE GAIA rece-
beu, pela mão da Casa do 
Pessoal da RTP-Porto, a 3.ª 
prova de petanca em me-

nos de um ano.
O 9.° Torneio Regional da Asso-

ciação de Petanca da Zona Norte 
realizou-se a 22 setembro, no Areí-
nho de Oliveira do Douro, num es-
paço cedido pela Junta de Freguesia.

A penúltima competição do ca-
lendário de 2019 disputada na varian-
te de triplete e contou com a partici-
pação de 48 atletas (45 masculinos e 3 
femininos) de 16 equipas, 2 das quais 
mistas, em representação de 8 dos 9 
clubes federados nortenhos.

O clube Amigos da Petanca de 
Lordelo, com os atletas Joaquim 
Ferreira, Márcio Araújo e Manuel 
Oliveira, ficou em primeiro lugar.

Em segundo ficou a equipa do 
clube Amigos da Petanca de Lordelo, 

uJoaquim Ferreira, Márcio Araújo e Manuel Oliveira venceram a penúltima prova do calendário deste ano da Associação de Petanca da
     Zona Norte.

Clube Amigos da Petanca
vence torneio em Oliveira do Douro

composta por Augusto Matos, Ma-
nuel Gonçalves e Pedro Conceição.

Em terceiro lugar ficaram Al-
bino Costa, Manuel Costa e Bruno 
Moreira, do clube Caçadores de 

Rebordosa. Destaque, ainda, para o 
quarto lugar alcançado Armandino 
Marques, Domingos Fonseca e Ma-
ria Del Carmen, do clube Amigos da 
Petanca de Lordelo.

No torneio de consolação, a vi-
tória sorriu à equipa do clube Caça-
dores de Rebordosa, composta por 
Francisco Campos, Manuel Ferreira 
e Álvaro Rocha.

Em segundo ficou o Centro Re-
creativo e Cultural de Briteiros e em ter-

ceiro a Casa do Pessoal da RTP-Porto.
O Torneio de encerramento, 

agendado para 20 de outubro no 
Clube Caçadores de Rebordosa, Pa-
redes, marcará a despedida da épo-
ca da modalidade relativa a provas 
para atletas federados.



19
Quinta-feira

3 de outubro 2019

CULTURA

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
A LEI DA SEPARAÇÃO 

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.ptO

s primeiros meses da República já 
haviam sido de forte confronta-
ção entre o novo regime e a Igre-
ja Católica. Haviam sido expulsos 
os jesuítas, extintas as congre-

gações religiosas, procedera-se à laicização 
do Estado, à abolição do ensino religioso, à 
anulação do juramento católico, à instituição 
do divórcio, à obrigatoriedade do registo ci-
vil, entre outros. Aos sucessivos «ataques» 
respondeu o episcopado português com a 
célebre Pastoral Colectiva, cujas repercussões 
em Paredes já foram por nós anteriormente 
abordadas. No entanto, o mais denso leque 
de legislação anti-clerical e anti-religiosa esta-
va ainda por publicar.

Foi a 20 de Abril de 1911 que o Governo 
Provisório aprovou a denominada Lei da Sepa-
ração do Estado das Igrejas. Arquitectada por 
Afonso Costa, ministro da Justiça, essa panó-
plia de 196 artigos entrava «imediatamente 
em vigor» (art.º 194), embora só mais tarde 
fosse «sujeita à apreciação da Assembleia 
Nacional Constituinte» (art.º 195). Não por 
acaso, nesse dia, a esposa de Afonso Costa 
completava o seu aniversário, e não seria este, 
de resto, o único acto legislativo da responsa-
bilidade deste estadista a entrar em vigor em 
ocasiões ou datas simbólicas.

A Lei era, no fundo, a materialização do 
combate ideológico que Afonso Costa pro-
metera travar junto dos seus círculos políticos 
e de influência. Quando, a 26 de Março, Costa 
apresenta a iniciativa aos confrades maçons 
do Grande Oriente Lusitano, promete «extin-
guir a religião católica em Portugal em duas 
gerações» (Seabra, 2009:83). O mesmo repeti-
rá em Braga, a 24 de Abril, ao referir que «a ac-
ção da medida será tão salutar, que em duas 
gerações Portugal terá eliminado completa-
mente o catolicismo, que foi a maior causa da 
desgraçada situação em que caiu» (Oliveira, 
1968:357 apud Seabra, 2009:84).

No seu art.º 1.º, a Lei estabelece que a «Re-
pública reconhece e garante a plena liberda-
de de consciência» aos cidadãos portugueses. 
Não garante, contudo, de forma tácita, a «li-
berdade de religião e de culto», como estipula 
hoje, por exemplo, o art.º 41.º da Constituição 
da República Portuguesa, cuja primeira ver-
são, aliás, só chegaria quatro meses depois da 
publicação da Lei da Separação. 

Apesar da aparente abrangência e univer-
salidade legislativa no que concerne à religião 
ou «religiões», certo é que a Lei vai atentar mui-
to particularmente contra as liberdades e ga-
rantias da expressão prática e cultual do catoli-
cismo. Em traços gerais, vejamos o seu alcance 
regulamentar: das eucaristias às procissões, a 
Lei limita o culto católico sujeitando-o a uma 
estreita regulação administrativa; consideran-
do a Igreja Católica uma agremiação privada, 
ela não deixa, contudo, de interferir e tutelar 

«A Lei era, no fundo, a materialização do combate ideológico que Afonso Costa prometera travar junto 
dos seus círculos políticos e de influência. Quando, a 26 de Março, Costa apresenta a iniciativa aos con-
frades maçons do Grande Oriente Lusitano, promete “extinguir a religião católica em Portugal em duas 
gerações” (Seabra, 2009:83)»

directamente os seus membros – padres e re-
ligiosas; através dela, o Estado apropria-se de 
todos os bens da Igreja, dos centros de culto 
aos passais, das côngruas aos legados pios; 
a sua prossecução leva a cabo uma «política 
sistemática de erradicação do catolicismo» 
(Seabra, 2009:278), desde as práticas de anti-
-jesuitismo pombalista à arbitrariedade – e por 
vezes à violência – com que ‘legalmente’ se ve-
xavam bispos, sacerdotes, freiras e simples fiéis 
católicos; por via da Lei, o Estado laicista age e 
arroga-se no direito de reprimir e submeter às 
suas próprias balizas ideológicas toda e qual-
quer manifestação religiosa, fazendo-o «em 
nome da liberdade dos outros credos ou das 
pessoas sem fé» (idem, p. 282). 

É esta a Lei que vai atirar centenas de pa-
dres para os calabouços. É ela que vai estar na 
base de motins e arruaças um pouco por todo 
o país. A sua aplicação vai contribuir para o 
descrédito e desconfiança do regime repu-
blicano, incentivar a apologia do regresso à 
Monarquia, um tipo de regime com o qual, 
aliás, a Igreja até já nem tinha, em finais de 
oitocentos, particulares afinidades. Sem es-
perar pela Constituinte e pelo respectivo texto 
constitucional, a Lei fora posta em vigor com 
urgência e como instrumento revolucionário. 
Não era consequência da efectivação da Re-
pública, mas parte ainda da sua construção 
e, sobretudo, da construção sonhada pela ala 
jacobina – «democrática» – do PRP. No âmbito 
desse idealismo radical, esperava-se da Lei da 
Separação um cunho tão ou mais importan-
te quanto o da acção de Machado Santos no 
movimento revolucionário de 5 de Outubro.  

Silva Gonçalves, então pároco de Vando-

ma, refere-se-lhe nestes termos: «Mas a lei, 
chamada, parece que ironicamente, de sepa-
ração, veio abrir uma antinomia profunda en-
tre o direito civil e o direito canónico; foi cria-
da de propósito para achincalhar os crentes, 
sem considerar que somos a imensa maioria 
do país» (Gonçalves, 1911:73).

E de que forma se fez sentir a Lei da Sepa-
ração no concelho de Paredes? Como vere-
mos, o impacto foi grande e repercutido nas 
mais diversas vertentes. 

Onze dias após a publicação do diploma, 
a 1 de Maio de 1911, o administrador do con-
celho envia um ofício ao pároco de Rebordo-
sa com o seguinte teor: «Sou informado de 
que na freguesia a vosso cargo, diferentes 
pessoas promovem n’essa freguesia a prática 
de exercícios religiosos que conquanto co-
mecem de dia, terminam sempre de noute, 
o que é expressamente proibido, e que essas 
pessoas instigadas por alguém, no trajecto 
para as suas casas, cantam canções religiosas 
de mistura com vivas à monarquia e outros 
de desagrado e ofensivos para as autoridades 
e para os poderes constituídos, provocando 
assim os sentimentos liberais do povo d’essa 
freguesia o que tem dado lugar à alteração da 
ordem pública. Na parte que vos diz respeito 
com referência à hora dos exercícios religio-
sos, por este ficais notificado de que se o facto 
se repetir, isto é, se eles mais alguma vez se 
derem, terei de proceder com aquela energia 
que se torna mister» (RCEAC, reg. n.º 204). 

Pondo de parte as referências do adminis-
trador – António Augusto Gonçalves de Car-
valho – à eventual apologia monárquica nas 
celebrações religiosas em causa – o argumen-

to politico-ideológico com que frequente-
mente as autoridades republicanas ‘pincela-
vam’ e agravavam as suas acusações –, o que 
estava aqui em causa era o incumprimento 
dos artigos 43.º e seguintes. Tais prerrogativas 
estipulavam que o culto público só poderia 
ser exercido «entre o nascer e o pôr do sol». 
As cerimónias nocturnas estavam assim proi-
bidas, ou, em casos excepcionais, limitadas 
a autorização especial e escrita por parte da 
«autoridade administrativa».

No sentido de dar cumprimento ao art.º 
20.º, no dia 27 de Maio, o administrador pa-
redense oficia aos párocos do concelho para 
que estes remetam, até dia 15 de Junho, «o 
nome da corporação de assistência e bene-
ficência que fica com o encargo do culto». 
Ora, sem reconhecimento de personalidade 
jurídica e afastado o pároco de qualquer acto 
de gerência, a Igreja é forçada a ter todo o 
seu culto gerido ou administrado por corpo-
rações que tivessem estatutariamente uma 
finalidade dita de «de assistência e benefi-
cência». A denominada «corporação cultual» 
seria tutelada pela Junta de Paróquia, a quem 
deveria prestar contas, pedir pareceres sobre 
orçamentos, inventários, etc., que depois esta 
trataria de reencaminhar ao Governo Civil e 
ao Ministério da Justiça (art.º 24.º).

Naturalmente, a Igreja vai opor-se de 
forma enérgica e ao mais alto nível à obri-
gatoriedade da constituição das chamadas 
«cultuais». Nesse mesmo mês de Maio, é pu-
blicado novo documento colectivo do epis-
copado português – que ficará conhecido 
como Protesto Colectivo –, no qual os bispos 
concluem que tal sistema visava colocar os 
párocos «na situação de empregados e man-
datários dessas associações, de cuja gerência 
são absolutamente excluídos, sendo também 
inelegíveis para as juntas de paróquia. A con-
sequência necessária dum tal estado de coi-
sas seria a impossibilidade moral de entrar 
um bispo na sua Sé e o cura de almas na sua 
Igreja paroquial.»

Além dos prelados também o próprio 
Papa iria reagir. A encíclica Iamdudum in Lu-
sitania, publicada a 24 de Maio, entre outras 
considerações, veio repudiar as cultuais: «Não 
se consegue imaginar uma disposição mais 
iníqua e intolerável do que esta, que coloca 
a ordem dos clérigos, naquela coisa mesma 
para que existe, numa condição inferior à dos 
outros cidadãos», concluía Pio X.

O clero paredense obedecerá à hierar-
quia. Nenhuma cultual será constituída no 
concelho dentro dos prazos exigidos pelo Go-
verno da República.

(Continua)

Afonso Costa assina a Lei da Separação a 20 de Abril de 1911 (AML)

PUBPUB
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Efemérides 3 de outubro

Paredes Felgueiras

Lousada

Penafi el

Agenda Cultural De 3 a 16 de outubro

Castelo de Paiva

1226
Morte de São Francisco de Assis, com 44 
anos;
____________________________________

1763
Morte de Augusto III, rei da Polónia, que 
reinou até à morte. Sucede-lhe Estanislau 
Poniatowski, favorito de Catarina da Rússia, 
que, aliada a Frederico II da Prússia, põe ter-
mo à independência polaca; 
____________________________________

1825
Guiné Portuguesa. A guarnição da praça de 
Cacheu, constituída por 120 homens, na sua 
maior parte degradados de Portugal e da 
colónia de Cabo Verde, repele, com grandes 
baixos, os indígenas que tentaram o assalto 
na mesma;
____________________________________

1863
Abraham Lincoln, presidente norteamerica-
no, estabelece para a última quinta-feira de 
Novembro o dia da Ação de Graças;
____________________________________

1882
Guiné Portuguesa. O tenente coronel Fran-
cisco José Roma, comandante do Batalhão 
de Caçadores, n.º 1, é louvado pela maneira 
brilhante como bateu as tabancas (aldea-
mentos) de Mamadi Paté, no Forriá. Por 
decreto de 7 de dezembro de 1882, foram 
condecorados o comandante Francisco José 
Roma e o tenente Ventura Duarte Barros da 

Fonseca, com os graus de Cavaleiro da Torre e 
Espada e o Capitão Pedro Moreira da Fonseca 
com o grau de Cavaleiro da Ordem de Cristo;
_____________________________________

1910
O médico Miguel Bombarda, neurocirurgião e 
militante republicano, é assassinada no Hos-
pital de Rilhafoles, em Lisboa, por um doente 
interno;
_____________________________________

1911
Carolina Beatriz Ângelo, médica, foi a única 
mulher portuguesa que conquistou o direito 
de voto. Tinha 33 anos;
_____________________________________

1941
II Guerra Mundial. Adolf Hitler, líder nazi ale-
mão anuncia a derrota da URSS;
_____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Iniciaram-se, na localidade 
de Canchungo, (Teixeira Pinto, nos tempos da 
guerra colonial) as obras de proteção à nas-
cente de água, com a edifi cação de um muro 
de suporte de cerca de 5 metros de altura por 
25 metros de comprimento. Esse muro servirá 
também para base de um miradouro, na ele-
vação que domina a fonte;
_____________________________________

1952
A Inglaterra testa a primeira bomba atómica 
ao largo da costa australiana; 

1954
Na dita conferência de Londres da NATO é au-
torizada a entrada da República Federal Ale-
mã na organização; 
_____________________________________

1976
A portuguesa Beatriz da Silva, fundadora da 
Ordem da Imaculada Conceição, é canoniza-
da pelo Papa Paulo VI;
_____________________________________

1985
Dá-se o primeiro voo do Atlantis, numa mis-
são secreta às ordens do Pentágono;
_____________________________________

1989
O presidente da República (ao tempo Mário 
Soares), reclama “a responsabilidade interna-
cional” sobre a questão de Timor-Leste, no 
Tribunal de Justiça da Haia; 
_____________________________________

1990
Reunifi cação da Alemanha. A Alemanha de 
Leste e a República Federal Alemã voltam a 
ser um só Estado, volvidos 45 anos;
_____________________________________

1991
É atribuído à escritora sul africana Nadine 
Gordimer o Prémio Nobel da Literatura;
- Bill Clinton, então governador do Arkansas, 
anuncia a sua candidatura às primárias do 
Partido Democrata para as presidenciais dos 
EUA, em 1992;

1994
No Brasil, Fernando Henrique Cardoso ven-
ce as eleições presidenciais;
____________________________________

1996
A poetisa polaca Wislawa Szymborska é dis-
tinguida com o Prémio Nobel da Literatura; 
____________________________________

2002
Carlos Melancia, ex-governador de Macau, 
é absolvido da acusação de corrupção pas-
siva; 
____________________________________

2003
Com 95 anos, morre o escritor e ilustrador 
norteamericano William Steig, célebre cria-
dor de “Shrek”;
____________________________________

2006
O Nobel da Medicina é atribuído aos austra-
lianos Robin Warren e Barry Marshall, pelas 
investigações na área da gastroenterologia;
- O Prémio Nobel da Física é atribuído aos 
astrónomos norteamericanos George F. 
Smoot e John C. Mathor;
____________________________________

2007
Fernando de Pádua, médico cardiologista 
e “pioneiro da utilização inteligente da di-
vulgação de mensagens para a saúde”, é o 
vencedor do Prémio Nacional de Saúde de 
2007. 

Dia 5
Museu Municipal Penafi el
IV Festival de teatro Sentir Penafi el, apresentação da peça “A 
Nostalgia”, pelo grupo de teatro Diamantes – Oldrões

Dia 9
Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Rio 2”

Dia 11
Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Dulce Et Decorum Es…Uma 
Utopia?”, de Fernando de Sousa Rodrigues

Dia 12
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: “vem fazer o teu animal de es-
timação”

Dia 12
Salão da Junta de Freguesia de Novelas
21h00 - IV Festival de teatro Sentir Penafi el, apresentação 
da peça “Um dia perfeito”, pelo grupo de teatro Susanense, 
Valongo

Dia 16
Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Small Foot”

Dia 4
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Stand up comedy, com Jaimão

Dia 5
Centro Social de Cete
19h00 – Festa da francesinha 

Dia 12
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto Orfeão da Fundação A Lord

Até dia 13
Biblioteca de Paredes
Exposição fotografi a de Marco (Armando Moreira)

Dia 15
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: história do dentinho

Dia 6
Centro de Interpretação da Cultura Local
Mostra de artesanato

Dia 4
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Comemorações da Implantação da República, 
Zeca Afonso: 50 anos de “Baladas”

Dia 5
Biblioteca e Arquivo Municipal
15h00 – Inauguração da exposição sobre os 150 anos do 
nascimento de José Joaquim Oliveira da Fonseca

Dia 13
Alameda de Santa Quitéria
09h00 – Trail de Sousões

Dia 5
Junto à Quinta dos Ingleses
08h30 – Biolousada, Eurobirdwatch 2019 

PUB

ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Franguinho da guia

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: De Segunda-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

GOMES DE SOUSA

E
m Julho de 2016 a Câmara 
Municipal de Paredes pro-
meteu-nos um livro sobre 
os Presidentes da Câmara.

Aí certamente consta-
rão sobre este médico e presidente 
dados mais completos.

O dr. José Firmino Vieira de Mei-
reles nasceu no Campo, em Mouriz, 
a 27 de Outubro de1881. Baptizado 
pelo padre António Moreira de Mei-
reles, de Sobrosa.

Sétimo fi lho de José Bernardi-
no Fernandes de Sousa Meireles e 
de Custódia Ferreira Pinto Vieira de 
Meireles, proprietários, ambos na-
turais de Mouriz, onde casaram a 31 
de Janeiro de 1870.

Foram seus irmãos:
1 – Sofi a. Nasceu no Campo, 

Mouriz, a 12 de Outubro de 1870. 
Faleceu a 22 de Janeiro de 1874.

2 – José. Nasceu no Campo a 28 
de Dezembro de 1872.

3 – José Luciano Vieira de Meire-
les. Nasceu no Campo, Mouriz a 27 
de Agosto de 1874.

4 – José. Nasceu no Campo, 
Mouriz, a 17 de Setembro de 1876. 
Padrinho o tio materno Firmino Fer-
reira Pinto. Faleceu a 23 de Dezem-
bro de 1879.

5 – Sofi a, 2ª. Nasceu no Campo, 
Mouriz, a 29 de Maio de 1878. Bapti-
zada pelo padre Joaquim Coelho da 
Rocha, pároco de Duas Igrejas, Pe-
nafi el, e padrinho o padre António 
Moreira de Meireles, m.or em Sobro-

O DR. JOSÉ MEIRELES
sa.. Faleceu a 3 de Agosto de 1878

6 – Francisca. Nasceu em Mou-
riz, a 6 de Agosto de 1879. Foi bapti-
zada na capela do Outeiro de Além 
pelo padre António Moreira de Mei-
reles, pároco de Sobrosa.

8 – Cândida. Nasceu no Campo, 
Mouriz, a 10 de Dezembro de 1883. 
Faleceu em Mouriz a 27 de Julho de 
1963.

9 – Rosalina. Nasceu no Campo 
a 17 de Outubro de 1885. Padrinho 
o padre António Moreira de Mei-
reles, de Santa Eulália de Sobrosa.  
Faleceu em Mouriz a 30 de Abril de 
1962.

10 – Adília. Nasceu no Campo a 
26 de Outubro de 1888. Faleceu em 
Mouriz a 2 de Setembro de 1970.

11 – José Augusto. Nasceu no 
Campo a 14 de Março de 1890. Pa-
drinho José Augusto de Lemos Pei-
xoto bacharel formado em Medici-
na, Lente do Instituto Industrial do 
Porto. Faleceu a 17 de Setembro de 
1971 na Rua do Barão de Ipanema, 
Rio de Janeiro.

Avós paternos – Francisco Cae-
tano Fernandes de Sousa Meireles 
e Helena Rosa Coelho Barbosa, am-
bos de Mouriz.

Avós maternos - José Carlos 
Pinto Vieira, lavrador e Ana Coelho 
Ferreira, ambos de Mouriz.

Francisco Caetano e Helena fo-
ram também pais do padre Luciano 
Fernandes de Sousa e avós pater-
nos do padre José Fernandes de 

Sousa Meireles. 
O dr. José Firmino casou na igre-

ja de Nossa Senhora das Vitórias, 
[em Cuando] no Huambo, [Nova 
Lisboa, Benguela] a 27 de Junho de 
1920 com Maria Eugénia Corte Real 
dos Santos, natural de Porto Alexan-
dre, com 17 anos, fª de Rodrigo dos 
Santos e de Maria Luísa Leitão Corte 
Real dos Santos.

José Firmino e Maria Eugénia 
foram pais de José Vasco Corte Real 
Vieira de Meireles que nasceu em 
Mouriz a 11 de Setembro de 1936 e 
foi inspector em Angola. [ver Brasil.- 
Diário Ofi cial da União. - 22 Junho 
1983 - Seção 1 - Página 161].

Tiveram também, entre outos, a 
Rui Firmino Corte Real Vieira Meireles 
que nasceu em Angola 7 de Setembro 
de 1924 e foi para o Brasil em 1940. 
Passaporte n.º 1958 de 1 de Junho de 
1940, do Governo Civil do Porto.

O José Firmino matriculou-se na 
Academia Politécnica do Porto no 
ano lectivo de 1899 para 1900 nas 
6ª, 7ª e 10ª cadeiras - física, química 
inorgânica, botânica.

No ano seguinte matriculou-se 
nas 8ª

:| 

(1.ª e 2.ª parte), 10.ª e 11.ª 
cadeiras - química orgânica geral e 
biológica + química analítica, botâ-
nica, zoologia.

No ano de 1901 para 1902 repetiu 
a matricula nas mesmas cadeiras.

Mais tarde frequentou Escola Su-
perior Colonial onde se formou.

[A história sucinta desta Escola foi 

feita por Mendes Correia na Assem-
bleia Nacional a 18 de janeº de 1956. 
A antiga Escola Superior Colonial, era 
uma “escola de quadros” do funciona-
lismo ultramarino português, como 
dizem Ramada Curto e Pinto da Cruz 
em ‘Destribalização, regedorias e de-
senvolvimento comunitário’. Além de 
Medicina leccionava Sociologia, Ad-
ministração Colonial, etc.].

Era aluno de medicina quando 
foi promovido a alferes, a 10 de Ja-
neiro de 1908. 

No ano lectivo de 1909 matricu-
lou-se nas seguintes cadeiras obste-
trícia, clinica médica, clinica cirúrgi-
ca e medicina legal.

José Firmino publicou no fi m do 
curso a dissertação “Etiologia e symp-
tomatologia da obesidade e seu tra-
tamento” ref. Arquivo Bibliográfi co da 
Biblioteca da Universidade de Coim-
bra, 1910, n.º 14764, pág. 7. 

Por decreto de 12 de Maio de 
1914 o tenente médico do quadro de 
saúde de Angola e São Tomé e Prínci-
pe foi a capitão médico. 

O major médico José Firmino 
foi o 153.º Governador [Interino] 
do distrito de Benguela, de 2 de 
Novembro de 1928 a 4 de Março de 
1929. Diz Ralph Delgado que foi ‘es-
pecialmente, um governo de apazi-
guamento e de concórdia’.

O seu nome aparece em nume-
rosas publicações ofi ciais e particu-
lares de Angola: - ‘A famosa e histó-
rica Benguela’; ‘Lista de antiguidade 

dos Ofi ciais’; ‘Anuário de Angola’; 
‘Boletim Cultural do Huambo’; ‘Meio 
século de lutas no Ultramar’; ‘Bom 
nome e reputação’ … 

E em vários livros do seu pa-
trício José Ribeiro da Costa junior: 
‘Pela nossa Africa: narrativa de fac-
tos reais, recreativos e instrutivos, 
referentes às colónias portuguesas 
do Atlântico’ e ‘Brancos e pretos na 
ocupação do Sul de Angola’.

Colaborou no livro ‘O Coronel 
João de Almeida’- Publicação de ini-
ciativa dum grupo de companheiros e 
amigos coloniais. Lisboa, 1927.

Condecorado pelo presidente da 
república António `Óscar de Fragoso 
Carmona com o grau de Ofi cial da 
Ordem Militar de Cristo a 23 de Maio 
de 1932, era tenente-coronel médico.

[O distintivo da Ordem Militar 
de Cristo é uma cruz latina, pátea, 
de esmalte vermelho, perfi lada de 
ouro, carregada de cruz latina de 
esmalte branco.]

Faleceu em Paredes a 11 de Se-
tembro de 1949.

Patrono da Rua José Firmino em 
Castelões de Cepeda [4580-129].

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

Supomos que os nossos leitores se não en-
ganaram, quando acima falamos em enfermaria. 
Esta palavra, que hoje nos sugere uma parte do 
edifício destinada aos doentes, mais bem que-
reria indicar sala de curativos. É curioso que em 
nenhum documento de Travanca se nos fala em 
botica – sinal de que a não havia. Os monges 
doentes, ou eram mudados para mosteiros pró-
ximos da terra natal em busca de “ares pátrios”, 
ou para mosteiros onde existiam verdadeiras 
enfermarias e boticas providas dos necessários 
unguentos e bálsamos e tisanas variadas, como, 
por exemplo, Santo Tirso. Fora desses casos, o 
monge vivia e morria na sua cela. À correnteza 
das celas chamava-se dormitório, e são inúmeras 
as referências a trabalhos de dealbação (caiação 
à brocha, diferente de caleação, que implicava 

reboco) e reparações em soalhos, forros e jane-
las, com suas rótulas e vidraças. Quando lemos 
que os dormitórios “se encumearam todos de 
cal”, bem sabemos que a expressão se refere 
aos telhados dessa parte do edifício monástico, 
cujas telhas de cume foram presas com cal. Dois 
melhoramentos exteriores às celas, mas perten-
centes aos dormitórios, diziam respeito aos as-
sentos das sacadas (que davam para o claustro) 
e das varandas que davam para o exterior; os as-
sentos de pedra destas últimas eram forrados a 
castanho. Outra particularidade era a existência 
dum despertador comum (cf Est, de 1647). No-
te-se ainda a expressão dormitório de Malta, que 
às vezes nos surge nos Estados, e que julgamos 
seria um dormitório corrido, sem divisões em ce-
las, o qual serviria, por exemplo, para coristas ou 
colegiais, quando os houvesse.

 Mas a vida conventual não se esgotava 
nas naves da igreja e “ofi cinas” claustrais: a 
“família” monástica abrangia certo número de 
pessoal agregado e criadagem que ajudava 
nos serviços domésticos, sobretudo hortas, 
abegoaria e moínhos. Eram os moços, dos 
quais os Estados se ocupam frequentemen-
te. “Fizeram-se tres lençois para os moços 
da Sacristia e seis para os de baixo” (Est. de 
1755). “Fizeram-se quatro enxargões e nove 
lençois de estopa para os moços; puseram-se 

dezoito mantas novas para todos os moços, 
e dous cobertores; na estrevaria se fez um 
repartimento para dormirem os moços dela”, 
e na cozinha se pôs “uma mesa grande para 
comerem os moços”; “fi zeram-se quatro sotai-
nas de Çaragoça para os moços da sacristia” 
(Est. de 1758). “Emmadeiron-se e se retelhou 
a casa dos moços” (Est. de 1761). “Fez-se um 
soto para dormirem os moços de baixo” (Est. 
de 1770). “Compraram-se seis mantas para os 
moços” (Est. de 1776). “fi zeram-se dous tine-
los junto da cozinha para comerem os moços 
e os trabalhadores, e se fez um quarto novo 
para os cozinheiros” (Est. de 1789).

Percebe-se uma evolução no tratamen-
to e uma distinção entre pessoal doméstico 
e trabalhadores ocasionais ou jornaleiros. 
Também, a cêrca foi ampliada, exigindo mais 
mão-de-obra. Compraram-se campos, para 
libertar a cêrca de serventias e aumentar os 
paçais – “as melhores terras que vezinhavam 
com eles” (Est. de 1713); e para meter dentro 
do muro, “comprou-se um monte pegado, 
chamado Monte de Marranque” (Est. de 1728). 

Próximo do edifício monástico, estavam a 
estrebaria ou cavalariça e a abegoaria com os 
respectivos pertences. As mulas eram o trans-
porte monástico do tempo; são constantes as 
referências a selas, arreios, almofaças: “fez-se 

uma cabeçada nova com suas antolheiras 
para o macho, fi zeram-se mais dous xaireis 
e duas guardapernas, uma almofaça e uma 
escova” (Est. de 1758); uma sela nova apare-
lhada, dois xaireis novos de cordovão (Est. de 
1761 e 1773); “puseram-se suadores novos 
nas selas” (Est. de 1804), etc. – Os bois eram os 
animais de tração e, no verão, supriam a água 
no engenho. Seria um nunca acabar o registo 
de referências a carros de bois, arados, grades, 
enxadas, engaços (de pau e de ferro), panais 
(cestos), escadas (de poda e vindima), fouces, 
charruas, sacholas, “uma sega do seitouro” 
(Est. de 1767). Estas dependências funciona-
vam em casas térreas, que frequentemente 
precisavam ser colmadas: “colmaram-se todas 
as cortes e casas da eira” (Est. de 1795).

Um pouco mais distantes estavam os moí-
nhos e o engenho do azeite. “Armou-se de 
novo a casa de engenho do azeite e moínhos, 
que ardeu, e cobriu-se de telha, para evitar 
semelhantes incêndios. Fez-se um moínho de 
mais para a segunda e pôs-se uma mó de bai-
xo no alveiro, e consertaram-se os engenhos 
do azeite, um de água e outro de bois” (Est. de 
1716). “Fez-se um quarto novo para o molei-
ro” (Est. de 1795). Até que no triénio de 1798-
1801, tudo se refez; oiçamos o “estadista”:

Continua 
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Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

DIVERSOS

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

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

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 3/91

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 12/88
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/09/19, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por António Ma-
ria Ferreira Dias (reqtº 4461/19), com residência em Rua Capela das 
Almas, n.º 663, freguesia de Baltar, concelho de Paredes, ao lote nº 5, 
descrito na Conservatória do Registo Predial nº 922/19940126, con-
sistindo na alteração da área de implantação e da área de construção, 
sito em RUA CAPELA DAS ALMAS, N. 663, BALTAR, 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 
significativa e terá duração de 10 dias.

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

Paredes, VINTE E QUATRO de SETEMBRO de DOIS MIL e DE-
ZANOVE.

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 N.º 3/04

PROCESSO Nº 5/03L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/09/20, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Bernardina 
Conceição Gomes de Magalhães (reqtº 3777/19), com residência em 
Av.ª Padre Américo, n.º 575, freguesia de Beire, concelho de Paredes, 
ao lote nº 3, descrito na Conservatória do Registo Predial nº  930, con-
sistindo na alteração da mancha de construção e implantação, e na re-
dução do número de pisos de 2 para 1, sito em AV.ª PADRE AMÉRICO, 
BREIA, BEIRE, 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 
significativa e terá duração de 10 dias.

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

Paredes, VINTE E QUATRO de SETEMBRO de DOIS MIL e DE-
ZANOVE.

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.

Dou esteios e arames
 A quem os retirar

dos respetivos bardos
Local: junto ao rio Cavalum

Irivo - Penafiel.
Telefone: 916 163 040

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Certifico narrativamente, para efeitos de publicação, que, neste Car-

tório, em dezanove de setembro de 2019, de fls. 51 a fls. 53 do livro de 
notas para Escrituras Diversas nº 160-A, foi lavrada uma escritura de 
Justificação Notarial, na qual foram justificantes:

MARIA JOSÉ PACHECO DA SILVA MELO, CF 210 749 350 e 
marido, FRANCISCO FREIRE DE MELO, CF 184 850 380, casados 
sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos naturais da extin-
ta freguesia de Bitarães, concelho de Paredes, residentes na Rua da 
Escola, n.º 55, Bitarães, na freguesia e concelho de Paredes, titulares 
dos cartões de cidadão da República Portuguesa com os números de 
identificação civil 09344321 8 ZY4 e 08588495 2 ZX2 respetivamente 
válidos até 10/01/2022 e 18/01/2022.

Mais certifico que eles, nessa escritura, declararam que são 
donos e legítimos possuidores, com exclusão de outrem dos seguintes 
bens imóveis, ambos sitos na freguesia e concelho de Paredes (extinta 
freguesia de Bitarães):

VERBA UM: Prédio rústico, a cultura, com a área de dois mil e 
noventa e quatro metros quadrados, sito em Avieiro, a confrontar de 
norte e nascente com António Coelho Dias, de sul com estrada e de 
poente com rio, não descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz sob o artigo 
3324 da freguesia de Paredes (que corresponde ao artigo rústico 
808 da extinta freguesia de Bitarães, desconhecendo o anterior ar-
tigo, por falta de documentos) com o valor patrimonial de €24,91, 
ao qual atribuem o valor de quinhentos euros.

VERBA DOIS: Prédio rústico, a cultura, com a área de novecen-
tos e vinte metros quadrados, sito em Lameiro da Ponte, a confrontar 
de norte e poente com rio, de sul com estrada e de nascente com 
levada, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, mas inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3330 da 
freguesia de Paredes (que corresponde ao artigo rústico 809 da 
extinta freguesia de Bitarães, desconhecendo o anterior artigo, 
por falta de documentos) com o valor patrimonial de €5,80, ao 
qual atribuem o valor de quinhentos euros.

Que não são detentores de qualquer título formal que legitime o domí-
nio dos referidos prédios. Que os mesmos vieram à posse deles, por volta 
do ano de mil novecentos e noventa e quatro, (à data já casados um com 
o outro e no indicado regime de bens), em dia e mês que não conseguem 
precisar, por compra verbal que dele ajustaram fazer com a Faustino de 
Carvalho Malheiro, solteiro, maior, residente na Rua Abel Salazar, n.º 10, 
Ovar e Jorge de Carvalho Malheiro, solteiro, maior, residente na Rua D. 
Luís Coutinho, n.º 50, Lisboa, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e desde então têm usufruído dos mesmos 
prédios, cultivando, limpando-os, avivando as estremas, gozando to-
das as utilidades por eles proporcionadas, pagando os respetivos im-
postos, com ânimo de quem exercita direito próprio, sendo reconheci-
dos como seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa fé por ignorar 
lesar direito alheio, pacificamente, porque sem violência, contínua e 
publicamente à vista e com o conhecimento de toda a gente e sem opo-
sição de ninguém, e tudo isto, por lapso de tempo superior a vinte anos.

Que esta posse exercida em nome próprio, pacífica, contínua, pública 
e de boa-fé, desde há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do prédio 
por usucapião, que expressamente invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para efeito do seu ingresso no registo predial, já que, dado 
o modo de aquisição, não detêm qualquer documento formal extrajudicial 
que lhes permita fazer prova do seu direito de propriedade perfeita.

A Notária,

(Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira)

O PAREDENSE | 3-10-2019 | N.º 112

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 12/07

PROCESSO Nº 8/04L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/09/24, dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Miguel Ângelo Silva 
Rocha (reqtº 4487/19), com residência em Rua do Mastro, n.º 75, fregue-
sia de Rebordosa, concelho de Paredes, aos lotes nºs 8 e 9 (descritos 
na CRPP sob os nºs 606 e 607), consistindo no aumento da área de im-
plantação, redução do número de pisos e redução da área de construção 
e aumento das unidades de utilização (de habitação unifamiliar passa a 
bifamiliar), sito em RUA MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONSELOS, PA-
REDES (EXTINTA FREGUESIA DE BESTEIROS), 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 
significativa e terá duração de 10 dias.

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

Paredes, VINTE E SETE de SETEMBRO 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 2/95

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 3/88

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/09/24, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Marcelo Sal-
vador Mendes da Rocha (reqtº 3936/19), com residência em Travessa 
do Pinhal, n.º 86, freguesia de Paredes (extinta freguesia de Bitarães), 
concelho de Paredes, ao lote nº 5, descrito na Conservatória do Registo 
Predial nº 694, consistindo na alteração da área de implantação e da 
área de construção, sito em RUA NOSSA SENHORA DOS CHÃOS, 
PAREDES (EXTINTA FREGUESIA DE BITARÃES), 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 
significativa e terá duração de 10 dias.  

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

Paredes, VINTE E SETE de SETEMBRO de DOIS MIL E DEZA-
NOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

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

Rebordosa

José Maria
Moreira da Silva

Faleceu
José Maria Moreira da Silva faleceu no passa-

do dia 17 de setembro, com 51 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rampa da 
Feiteira, n.º 38, Rebordosa, Paredes. Era divorciado e deixa na maior 
dor sua mãe, fi lha, irmãos, sobrinhos e demais família.

Gandra

Maria Alice
Ribeiro da Silva Rocha

Faleceu
Maria Alice Ribeiro da Silva Rocha faleceu no 

passado dia 27 de setembro, com 82 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Madalena, Paredes e residente na Rua 
dos Casais, n.º 613, Gandra, Paredes. Era viúva de Nelson Ferreira da 
Rocha e deixa na maior dor seus fi lhos e demais família.

Gandra/Rebordosa

Zeferino de Jesus da Costa
Faleceu

Zeferino de Jesus da Costa faleceu no passado 
dia 23 de setembro, com 84 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Miragaia, Porto e residente na 
Rua José Areias, n.º 61, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Maria Alice Moreira da Costa, que deixa na maior dor jun-
tamente com seus fi lhos, genros, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Ricardo Mário
Pacheco e Silva Santos

Faleceu
Ricardo Mário Pacheco e Silva Santos faleceu 

no passado dia 21 de setembro, com 37 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Castelões de Cepeda, Paredes e 
residente na Rua do Padrão, n.º 45, Lordelo, Paredes. Era solteiro e 
deixa na maior dor seus pais, fi lha, companheira, irmã e demais família.

Rebordosa

Paulo Miguel
Moreira dos Santos

Faleceu
Paulo Miguel Moreira dos Santos faleceu no 

passado dia 16 de setembro, com 43 anos de ida-
de. Era natural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua da 
Quintã, n.º 351, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Adelaide Ma-
nuela Alves Ribeiro e deixa na maior dor seu pai, filho e demais 
família.

Vilela 

Manuel Alves Mendes 
Faleceu

Manuel Alves Mendes faleceu no passado dia 
19 de setembro, com 80 anos de idade. Era viúvo 
de Maria Alice Ferreira dos Santos. Era natural da 
freguesia de Ferreira, concelho de Paços de Ferreira 
e residente na Rua da Pinta, n.º 148, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes.

Vilela 

Tiago Manuel
Rebelo Leal da Silva

Faleceu
Tiago Manuel Rebelo Leal da Silva faleceu no 

passado dia 21 de setembro, com 40 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Pare-
des e residente na Av. da Fábrica, n.º 143, freguesia de Vilela, conce-
lho de Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Seus pais, irmã e demais família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhe forma endereçadas aquando do 
falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do seu ente 
querido Tiago.

Paredes

Maria Teresa
Barbosa de Sousa Moreira 

Faleceu
Maria Teresa Barbosa de Sousa Moreira fale-

ceu no passado dia 28 de setembro, com 68 anos 
de idade. Era natural da freguesia de Bitarães, concelho de Paredes e 
residente na Rua de Valbom, n.º 172, freguesia e concelho de Paredes. 
Era casada com Carlos Alberto Mendes da Silva e mãe de Maria Rosa, 
Joaquina Manuela, Carlos Manuel e José Joaquim Moreira da Silva.

Agradecimento
Seu marido, fi lhos e demais família vêm por este meio, extrema-

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhe foram endereçadas, aquando do 
falecimento e do funeral. Participam também que as missas de 7.º dia 
serão celebradas sábado dia 5 outubro, pelas 19 horas, na igreja matriz 
de Paredes e segunda-feira, dia 7 outubro, às 21 horas, na igreja pa-
roquial de Bitarães. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos.

Beire

Armando Manuel
Pinto Correia

Faleceu
Armando Manuel Pinto Correia faleceu no pas-

sado dia 25 de setembro, com 60 anos de idade. Era 
natural de Beire, Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. Era ca-
sado com Maria Margarida Meireles Martins.

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, 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.

Beire

Maria Luísa
Pereira do Couto

Faleceu
Maria Luísa Pereira do Couto faleceu no passa-

do dia 21 de setembro, com 85 anos de idade. Era 
natural e residente em Beire, Paredes. Era viúva de José Camelo.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

Glória da Rocha Dias
Faleceu

Glória da Rocha Dias faleceu no passado dia 
23 de setembro, com 85 anos de idade. Era natural 
e residente em Louredo, Paredes. Era casada com 
Joaquim Moreira Teixeira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Mouriz 

José Mário Rosa Martins
Faleceu

José Mário Rosa Martins faleceu no passado dia 
23 de setembro, com 73 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua Padre 
Augusto Correia, n.º 333, Mouriz, Paredes. Era viúvo 
de Ana Rosa 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, 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

Carlos Ricardo
Lamas Martins

Faleceu
Carlos Ricardo Lamas Martins faleceu no passa-

do dia 21 de setembro, com 39 anos de idade. Era 
natural de Valongo e residente na Rua do Padrão, n.º 876, 1.º dto. trás, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Joana Raquel Ferreira Machado.

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, 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

Amadeu Moreira dos Santos
Faleceu

Amadeu Moreira dos Santos faleceu no pas-
sado dia 1 de outubro, com 74 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua da 
Memória, n.º 158, Arreigada, Paços de Ferreira. Era 
casado com Maria Luísa Moreira de Carvalho.

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, 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.

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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 VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA 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

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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