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Um novo fórum cultural vai nascer em Paredes, no antigo pavilhão gimnodesportivo, 
num investimento de 2,6 milhões de euros, que permitirá criar um moderno espaço 
multiusos na cidade.

O concurso público deverá ser lançado, ainda, este mês.

Gimnodesportivo
de Paredes
vai dar lugar
a fórum cultural

Misericórdia inaugurou obras
de requalificação do lar

A intervenção apoiada pelo Fundo Rainha D. Leonor 
permitiu a remodelação parcial do rés-do-chão, arranjo 
exterior dos jardins e anexos

Gandra continua líder
à 7.ª jornada

A equipa gandrense voltou a vencer na receção ao 
Freamunde e mantém-se líder isolado da série 2 da Divi-
são Elite, com 17 pontos

memorial
Noel Ferreira

João Barros
vence Rali
de Paredes
e conquista
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Investimento de 20 mil euros na
manutenção dos relvados sintéticos
uA autarquia vai assinar contratos programa com quatro clubes do concelho para a conservação dos
     relvados sintéticos.

A 
CÂMARA DE PAREDES vai in-
vestir cerca de 20 mil euros na 
manutenção de quatro relvados 
sintéticos existentes no concelho.  
A proposta foi aprovada por una-

nimidade na última reunião de câmara, reali-
zada a 14 de outubro, em que foram apresen-
tados os contratos programa a celebrar com 
quatro clubes, Aliados de Lordelo, Aliança 
de Gandra, Rebordosa Atlético Clube e SC 
Nun’Álvares.

“Desde que foram construídos, não 
houve qualquer contrato de manutenção”, 
disse o presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, assumindo que a manutenção terá 
de ser feita de forma regular, sob pena destes 
equipamentos terem uma duração inferior à 
estimada. “Como tal, vamos celebrar com 
os clubes um apoio para garantir um trata-
mento em todos os relvados sintéticos do 
concelho de Paredes”, acrescentou.

O PSD questionou a disparidade das ver-
bas atribuídas aos clubes, nomeadamente ao 
SC Nun’Álvares, que tem uma verba de 984 
euros, quando os restantes têm apoios subs-
tancialmente superiores. 

O vereador do desporto garantiu que os 
valores são atribuídos em função do estado 
atual de conservação dos relvados. “No caso 
concreto do Nun’Álvares só será necessário 

Município oferece 263 livros
às escolas do 1.º ciclo

uA medida insere-se no projeto “Paredes Educa – Construir Mais Sucesso” e implica um investimento
     de cinco mil euros.

HELENA NUNES
— texto —
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fazer a limpeza e escovagem do relvado, já 
que no ano passado foi reposta a borracha 
na sequência de um abatimento de terras”, 
explicou Paulo Silva.

 O Aliança de Gandra é o clube que recebe 
o investimento mais alto, de 6888 euros, por-
que o relvado tem vários problemas, nomea-
damente nas colagens e já tem buracos. Se-
gue-se o Rebordosa Atlético Clube, com 6396 
euros e o Aliados de Lordelo, com 6150 euros. 
No total os campos vão levar 22 toneladas de 
borracha.

Ao todo a autarquia vai investir 20.418 
euros na conservação e manutenção destes 
equipamentos. Os relvados da cidade des-

portiva também serão intervencionados, mas 
não surgem nestas contas, porque são pro-
priedade do município. 

No próximo ano, só será necessária a lim-
peza e escovagem campos, o que implicará um 
investimento muito inferior, sublinhou Paulo 
Silva. “Esperamos aumentar a durabilidade 
dos campos e que os sintéticos se possam 
manter atrativos durante mais algum tem-
po. Também já nos disponibilizamos para 
fazer aquela penteadela mensal. O presi-
dente do Rebordosa ofereceu um pente 
para ser utilizado nos restantes campos e 
a autarquia vai ter um funcionário a fazer 
esse trabalho mensalmente” acrescentou.

S
empre acreditamos e confi amos 
que o homem é um ser social e 
que não é bom qualquer pessoa 
viver no isolamento, convencida 
que se basta a si própria e que 

não tem de suportar a sociedade. A vida 
seria mais leve se conseguíssemos viver 
em comunhão uns com os outros.

De boa fé dizemos que nos parece ser 
indispensável defender a política da regio-
nalização, a qual permitirá descentralizar 
decisões e políticas, alavancar o progresso 
nos concelhos e nas freguesias do interior, 
indo ao encontro dos pobres e excluídos, 
pensando mais no país real.

Cada vez mais se torna urgente uma 
aposta visível no desenvolvimento hu-
manizado e personalizado, a coragem de 
pensar nos que sofrem e nos que traba-
lham mais, a capacidade de assumir novas 
formas de descentralização coordenada. 

Parece-nos de bom tom dizer que o in-
vestimento no progresso do mundo rural, 
na qualidade de vida e fi xação das popu-
lações, essencial ao equilíbrio de qualquer 
país.

Achamos que o desenvolvimento eco-
nómico e humano precisa de estratégias 
que envolvam as pessoas, que dinamizem 
os lugares e ponham em prática projetos 
inovadores que tenham como base a qua-
lidade de vida, conciliando a tradição com 
a modernidade.

Logicamente que o caminho faz-se ca-
minhando, como a democracia se aprofun-
da democratizando. E isso tem a ver com 
as mentalidades, com a abertura dos espí-
ritos, com uma maior consciencialização 
das prerrogativas e direitos da sociedade 
civil, com as bastantes transformações es-
truturais que exigem a própria renovação 
das entidades decisoras.

Espera o povo que a democracia ga-
nhe qualidade, que os políticos sejam 
merecedores da sua confi ança e do seu 
respeito, que o país caminhe para o pro-
gresso, ponderado com a sua participação 
ativa na resolução dos problemas. Com in-
teligência, na igualdade de oportunidades 
e no respeito pelas vocações e capacidade 
de cada um, saberemos reencontrar uma 
nova doutrina social que dê resposta às 
práticas economicistas ou às teorias tec-
nocráticas da nossa época.

Certo é que tudo isso exige muito tra-
balho, muita vontade idealista, um projeto 
histórico coletivo que a todos galvanize e 
para a construção de um país mais solidá-
rio. Sempre acreditamos nos portugueses 
e na consciência nacional.

Hoje, qualquer ação de desenvolvi-
mento tem de assentar no rigor e na efi -
ciência, na melhoria de qualidade de vida. 
Por tal, tem de haver consciência coletiva 
e plena realização da dignidade humana.

Rumos,
Pessoas

e Projetos

O 
MUNICÍPIO DE PAREDES OFE-
RECEU às escolas do 1.º ciclo do 
concelho 263 novos livros para 
estimular a leitura e promover o 
sucesso escolar. 

A medida está inserida no Projeto “Pare-
des Educa-Construir Mais Sucesso”, que visa 
combater o insucesso e abandono escolares 

e representa um investimento de cinco mil 
euros.

O objetivo é “reforçar as bibliotecas es-
colares dos diferentes estabelecimentos 
de ensino e, desta forma, promover a lei-
tura enquanto promotora do sucesso esco-
lar”, refere a nota de imprensa.

O presidente da câmara, Alexandre 
Almeida e o vereador da Educação, Paulo 
Silva, estiveram na passada segunda-feira, 
14 de outubro, na biblioteca do Centro Es-

colar de Paredes para entregar aos alunos 
de duas turmas do 1.º e do 2.º ano os livros 
do projeto Paredes Educa – Construir Mais 
Sucesso.

No âmbito do projeto Paredes Educa – 
Construir Mais Sucesso, estão previstas ações 
de dinamização de leitura que envolvem os 
encarregados de educação.

Entre elas está a atividade “Contos e pon-
tos” em que os pais dos alunos do 1.º e 2.º 
anos são convidados a ir à escola contar uma 
história, que deverão depois decorar em famí-
lia num quadrado de tecido. No fi nal do ano 
letivo unir-se-ão todos os quadrados para 
criar uma manta de histórias.

 Essas mantas serão redistribuídas pelas 
escolas aleatoriamente, no ano letivo seguin-
te, e será proposto a todas as turmas do 2.º 
ano, produzirem uma nova história a partir 
das imagens da manta. Durante o 3.º período, 
cada escola elegerá a história vencedora. As 
15 melhores histórias, uma por cada escola, 
participarão num concurso, para eleger a me-
lhor história do concelho.

 Outra atividade é “Histórias sem Pare-
des” que visa partilhar o universo familiar de 
histórias com outras famílias, levando os livros 
para contextos não formais de leitura.

Refi ra-se que o Município de Paredes inte-
gra, ainda, a Rede de Bibliotecas Norte e, neste 
âmbito, estabeleceu uma parceria com esta en-
tidade que prevê o apoio ao projeto em ativida-
des relacionadas com a dinamização da leitura.
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Pavilhão gimnodesportivo de Paredes 
vai ser convertido em fórum cultural

uO investimento superior a 2,6 milhões de euros será comparticipado em 85% por fundos comunitários.
uConcurso público deverá ser lançado ainda este mês.  

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL DE PAREDES 
aprovou, por unanimi-
dade, em reunião do 
executivo, o projeto 

de execução para a reabilitação 
e reconversão do antigo pavilhão 
gimnodesportivo de Paredes em 
fórum cultural. 

O investimento será superior a 
2,6 milhões de euros e comparti-
cipado em 85% por fundos do FE-
DER, no âmbito do PEDUR – Plano 
Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano, cabendo ao município 
um investimento de 786 mil eu-
ros.

O presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, diz que o objetivo 
é transformar aquele espaço num 
moderno multiusos. “É uma obra 
muito necessária para a cidade e 
o concelho de Paredes”, frisou o 
autarca.

O projeto será apresentado pu-
blicamente na presidência partici-
pativa de Paredes, agendada para 
8 de novembro. O concurso público 
será lançado ainda este mês. 

Multiusos terá duas
naves renovadas,
novos balneários,

cafetaria e duas
salas polivalentes

No início do ano, o município 
de Paredes expropriou o comple-
xo desportivo das Laranjeiras, que 
inclui o pavilhão gimnodesportivo, 
o estádio e os terrenos adjacentes 
com o objetivo de devolver aquele 
espaço à comunidade.

“Desde essa altura que esta-
vam a ser feitos os projetos de 
reabilitação para apresentarmos 
uma candidatura até dia 15 [ou-
tubro]. O investimento deverá 
rondar os 2,6 milhões de euros e 
vai fazer com que aquele espaço 
fique totalmente reformulado e 
ampliado. Ainda este mês con-
tamos lançar o concurso público 
para que as obras possam avan-
çar o mais rapidamente possível”, 
avançou o presidente da câmara, na 
reunião do executivo.

O espaço será transformado 
num “verdadeiro multiusos”, sen-

do mantida a traça original do edi-
fício. “A nave principal manterá as 
mesmas dimensões, as bancadas 
serão adaptadas para permitir 
a entrada de viaturas e outros 
equipamentos e os balneários 
serão totalmente refeitos”, referiu 
Alexandre Almeida.

“A segunda nave vai ser alar-
gada para permitir também ali 
a realização de eventos, vão ser 
criadas duas salas polivalentes, 
com cerca de 300 metros cada 

uma, além de uma cafetaria para 
dar apoio às duas naves”.

O município já tem garantida 
uma verba de dois milhões de euros 
do FEDER e após o lançamento do 
concurso público o valor base da 
obra poderá baixar.

“Queremos avançar com esta 
obra o quanto antes. O concur-
so será lançado ainda este mês 
e a obra poderá demorar mais 
de um ano a ser construída por-
que envolve muitos trabalhos de 

construção civil”, frisou o 
autarca.

Em relação ao estádio 
das Laranjeiras, Alexandre 
Almeida garantiu que tam-
bém está a ser desenvolvido 
um projeto de recuperação 
e os terrenos anexos serão 
requalificados para estacio-
namento para dar apoio ao 
estádio e ao multiusos.

O PSD votou favoravel-
mente a proposta, mas la-
mentou que não tivesse ha-
vido uma discussão pública 
do projeto. 

“Nenhum dos partidos 
com assento na assem-
bleia municipal pretende 

que se faça ali seja o que for para 
amanhã não ser aceite pela po-
pulação de Paredes. Entendemos 
que devia ser feita uma apresen-
tação pública na câmara ou na 
assembleia de freguesia de Pa-
redes onde estão representados 
os eleitores da cidade” frisou Rui 
Moutinho.

O presidente da câmara escla-
receu que a apresentação pública 
será feita a 8 de novembro, na presi-
dência participativa de Paredes.
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A 
CONCLUSÃO da capela 
mortuária e o alarga-
mento do cemitério de 
Recarei foram algumas 
das obras anunciadas 

pelo executivo municipal no encon-
tro realizado com a população de 
Recarei, no passado dia 8 outubro.

A autarquia pretende apoiar a 
junta de Recarei para que as obras 
da capela mortuária fiquem con-
cluídas até ao final do ano. Além da 
construção da capela, a autarquia 
pretende, ainda, requalificar, o Lar-
go da Costa, e realizar obras no ce-
mitério da freguesia.

Previstas estão também algumas 
pavimentações, nomeadamente da 
estrada entre Terronhas e Bustelo, que 
“está em muito mau estado e tem 
grande movimento de trânsito”. Se-
gundo Alexandre Almeida, a obra 
já está orçamentada e só, ainda, 
não avançou devido à sobrecarga 
de trabalho dos empreiteiros”.

Garantido está também o apoio 
para a nova iluminação do estádio 
do SC Nun’Álvares, novos passeios 
pedonais na freguesia e a transfe-
rência de competências na área de 
limpeza de ruas para a junta, já a 

Obras, saneamento e melhores acessos
são prioridades em Recarei 

uA população pediu à autarquia uma solução para a falta de saneamento na zona sul do concelho e mais investimento na freguesia.

HELENA NUNES
— texto —

partir do próximo ano. 
Em Recarei, o presidente da câ-

mara Alexandre Almeida apontou 
ainda alguns investimentos para fu-
turo, ou seja, que vão além do atual 
mandato. Entre eles está a constru-
ção de um parque de lazer na fre-
guesia, a construção de uma ligação 
do Posto Avançado dos Bombeiros 
Voluntários de Cete, em Recarei, ao 
Centro Escolar e ao Complexo Des-
portivo do Nun’Álvares.

Em estudo está também a trans-
formação da escola do Calvário em 
sede da junta de freguesia e posto 
do cidadão em Recarei e a constru-
ção de um auditório na antiga esco-
la básica de Bustelo.

Sul do concelho
precisa

de saneamento 

A falta de saneamento na zona 
sul do concelho foi um dos proble-
mas mais levantados pelos morado-
res de Recarei. 

Durante a sessão de trabalho, o 
presidente da câmara reconheceu 
que o principal problema do conce-
lho é o abastecimento de água e sa-
neamento, nomeadamente em Re-

Edifício da junta de Parada de Todeia
vai ser requalificado

uA obra vai contemplar a melhoria dos acessos, a substituição do telhado em fibrocimento e a renovação da fachada exterior.

carei, onde a água é fornecida pela 
junta de freguesia, mas o saneamen-
to é responsabilidade da Bewater.

A câmara de Paredes tem esta-
do a negociar com a empresa, de 

forma a resgatar a concessão no sul 
do concelho e avançar com o sanea-
mento já a partir do próximo ano. A 
empresa ficará com a concessão da 
parte norte do concelho.

O processo aguarda ainda parecer 
da Entidade Reguladora dos Serviços 
de Águas e Resíduos (ERSAR), mas 
Alexandre Almeida espera que esteja 
concluído até ao final deste ano. 

na lista de prioridades enumeradas 
anteriormente ao executivo munici-
pal, assim como a requalificação de 
várias ruas na freguesia, a construção 
de uma nova via de ligação da EN 319 
ao apeadeiro e o reforço da seguran-
ça na travessia das passadeiras para 
peões, nomeadamente através da 
melhoria da visibilidade e sinalização.

200 mil euros
para arraial junto

à igreja matriz

Assumido também pelo presi-
dente da câmara, foi o arranjo urba-
nístico do arraial junto à igreja matriz, 
num investimento superior a 200 mil 
euros. A autarquia candidatou o pro-
jeto a fundos comunitários e espera 
que a candidatura seja aprovada para 
avançar com a intervenção que vai 
“permitir disciplinar a circulação 
automóvel e o estacionamento nas 
zonas envolventes e criar mais es-
paços verdes no local”. 

“Se a candidatura vier apro-
vada o projeto vai avançar de 
imediato, se não vier podemos 
ter de abdicar de um ou outro 
aspeto, mas a requalificação tem 
de ser feita porque aquele é um 
espaço nobre da freguesia e que 

merece ter outra dignidade”, ga-
rantiu o autarca.

A câmara pretende também 
aproveitar os fundos comunitários 
para avançar com a construção de 
passeios pedonais em vários locais 
da freguesia, incluindo na estrada 
que liga Parada de Todeia a Cete, 
estando a aguardar autorização das 
Estradas de Portugal.

Em Parada de Todeia, Alexandre 
Almeida concordou com a ideia do 
antigo presidente da junta, Álvaro 
Pinto, de que o saneamento é prio-
ritário e lembrou que o acordo ne-
gociado com a Bewater aguarda o 
aval da ERSAR. 

O município pretende ficar com 
a concessão a sul do concelho e 
avançar com o saneamento com 
a ajuda de fundos comunitários. 
Alexandre Almeida disse que está 
também a ser negociada uma linha 
de crédito especial com o governo 
para resolver o problema do sanea-
mento em alguns municípios da 
Área Metropolitana do Porto.

Outra das prioridades será a 
construção de uma rotunda junto ao 
nó da A4 Baltar/Parada. O presiden-
te da câmara garantiu que a autar-
quia já teve autorização da EP para 
realizar o investimento, de forma a 
melhorar a entrada e saída de auto-
móveis, mas não estabeleceu datas. 

O 
EDIFÍCIO da junta de 
freguesia de Parada de 
Todeia vai, finalmen-
te, ser requalificado. 
A obra era reclamada 

pelos autarcas locais há vários anos 

HELENA NUNES
— texto —

e foi anunciada pelo presidente da 
câmara de Paredes na presidência 
participativa realizada na freguesia, 
no passado dia 2 de outubro.

“É por todos reconhecido 
que a acessibilidade do edifício 
é complicada. Vamos fazer uma 
intervenção para melhorar essa 
acessibilidade e colocar uma ca-

deira para pessoas com mobilida-
de reduzida puderem aceder ao 
piso superior”, sublinhou Alexan-
dre Almeida, garantindo que a obra 
vai também contemplar a substitui-
ção do telhado em fibrocimento e 
a renovação da fachada do edifício.

O presidente da junta de Parada 
de Todeia já tinha incluído esta obra 
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População de Lordelo quer solução
definitiva para rio Ferreira

uA poluição do rio Ferreira foi tema de destaque na presidência participativa realizada 
em Lordelo. uA nova ETAR deverá entrar em funcionamento dentro de um mês e a câmara 
já tem projeto para requalificar as margens do rio.

A 
SITUAÇÃO DO 
RIO FERREIRA, 
em Lordelo, agra-
vou-se nos últi-
mos meses: chei-

ros nauseabundos, dejetos 
sólidos, água tépida e muitos 
insetos. A população fala de 
um “crime ambiental sem 
precedentes” e exige que 
seja encontrada uma solução 
definitiva para o problema. 

Em causa estão as obras 
de remodelação e ampliação 
da ETAR de Arreigada, em Pa-
ços de Ferreira. 

O tema marcou a presi-
dência participativa realizada 
na freguesia de Lordelo, no 
passado dia 11 de outubro, 
onde vários moradores pe-
diram uma solução para o 
problema. “Como é possível 
em pleno século XXI viver-
mos nestas condições? Ve-
mos um crime ambiental 
a ser feito e ninguém faz 

HELENA NUNES
— texto —

Nesta reunião de trabalho 
em Lordelo, Alexandre 

Almeida aproveitou para 
promover os projetos muni-
cipais que serão desenvol-
vidos na freguesia é o caso 
da requalificação do jardim 
central, próximo à junta de 
freguesia, a colocação de 
iluminação no parque do rio 
Ferreira e a construção de 
passeios e pavimentação de 
ruas, nomeadamente a rua 
de Santa Marta. 

A autarquia vai, ainda, 
apoiar a construção do novo 
quartel dos bombeiros de 
Lordelo, com uma verba de 
300 mil euros prevista no or-
çamento municipal e avan-
çar com as obras na escola 
secundária, de cerca de 1,5 
milhões de euros, assim que 
o Tribunal de Contas der luz 
verde ao investimento. Pre-
vista está também uma inter-
venção no espaço exterior da 
escola de Parteira. 

Para um próximo man-
dato terão de ficar as inter-
venções necessárias no ce-
mitério e na casa mortuária, 
pedidas pelo presidente da 
junta, assim como a requa-
lificação do mercado. Ou-
tro dos pedidos feitos por 
Nuno Serra foi a resolução 
do problema dos transpor-
tes públicos.

nada. Mandei email’s para 
a Agência Portuguesa do 
Ambiente, para o Ministé-
rio do Ambiente e para a 
delegada de saúde e todos 
deram a mesma resposta: 
não é da nossa competên-
cia, mas estamos a analisar 
a situação. E, entretanto, já 
passaram cinco ou seis me-
ses” sustentou Brunilde, mo-
radora de Cerqueda.

“Não sabe o martírio 
que é viver nas ruas que 
atravessam o rio. A quan-
tidade de insetos que exis-
tem. Várias pessoas já fo-
ram picadas e tiveram de ir 
ao centro de saúde levar in-
jeções. Isto é inadmissível”, 
acrescentou a lordelense.

“É insuportável viver ao 
lado do rio. Conheço pes-
soas que tiveram de mu-
dar de casa porque já não 
aguentavam a situação”, 
disse também Sérgio Macha-
do.

O presidente da câma-
ra de Paredes mostrou-se 

sensível aos problemas da 
população de Lordelo e assu-
miu que “o rio Ferreira está 
a passar por um momento 
mais complicado”, devido à 
desativação da antiga ETAR 
de Arreigada.

“Foi necessário desligar 
a ETAR antiga para pôr a 
nova a funcionar. Durante 
este hiato de tempo, que 
vai durar mais um mês, as 
águas passam para o rio 
apenas com um tratamen-
to primário dos resíduos o 
que causa imensos trans-
tornos”, explicou o autarca, 
assumindo que esta fase 
mais crítica deveria ter acon-
tecido no inverno, mas o 
atraso no visto do Tribunal de 
Contas fez com que a desati-
vação da ETAR acontecesse 
em pleno verão. 

Apesar dos constrangi-
mentos, o autarca sublinhou 
que a obra vai permitir re-
solver um problema que se 
arrasta há vários anos. 

Já o presidente da junta 

de Lordelo defendeu que era 
possível minimizar os danos, 
com a desmobilização gra-
dual dos equipamentos que 
lá estavam. Nuno Serra ga-
rantiu que essa foi uma das 
razões que levou a junta a 
apresentar queixa contra a 
Câmara de Paços de Ferreira 
e a APA, que “foi conivente 
com este crime”, ao licenciar 
a obra. 

“Alguém vai ter de pa-
gar. Neste momento quem 
está a pagar é Lordelo. São 
recursos financeiros que 
saem da nossa freguesia, 
além do desgaste físico e 
psicológico para as pessoas 
que lá vivem”, disse Nuno 
Serra, garantindo que vai le-
var o processo judicial até às 
últimas consequências. 

Depois da entrada em 
funcionamento da nova 
ETAR, a preocupação será 
ressuscitar o rio, dando-lhe 
a dignidade que ele mere-
ce. O município de Paredes 
já tem em mãos um projeto 
de requalificação do rio Fer-
reira, que foi alvo de uma 
candidatura a fundos co-
munitários.

PROJETOS 
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CLÍNICAS NUNO MENDES

RAQUEL GONÇALVES

E
xistem várias causas para a queda 
do cabelo, como stress, alimenta-
ção desequilibrada, parto e medi-
camentos. Contudo, um dos prin-
cipais fatores são as alterações cli-

máticas. Por dia, é normal caírem cerca de 
100 cabelos, sendo esta uma queda fi sio-
lógica não preocupante. Durante os meses 
de Outono, cerca de 70% das pessoas têm 
um aumento do número de cabelos que 
caem, sendo mais facilmente detetada por 
quem tem cabelo comprido.

Estudos indicam que esta queda se 
deve a um mecanismo de proteção do 
nosso corpo contra os raios solares. O que 
se verifi ca é que a hipófi se, uma glândula 
localizada no nosso cérebro, quando de-
teta a diminuição da luz solar (que ocorre 
no Outono), diminui a produção de mela-
tonina e prolactina, refl etindo-se no ciclo 
capilar, que é empurrado para a fase fi nal 
(telógena), verifi cando-se uma maior que-
da de cabelo. No entanto, por cada fi o de 
cabelo que cai, nasce nesse mesmo folícu-
lo capilar outro cabelo. 

Com o passar da idade, e muitas vezes 
associado a outros fatores, a queda vai-se 
tornando mais drástica. O cabelo vai per-
dendo a força e esta queda sazonal vai-se 
tornando cada vez mais visível. Então, além 
das medidas convencionais, deve-se procu-
rar uma consulta especializada, com profi s-
sionais certifi cados, com vasto conhecimen-
to das patologias do couro cabeludo, de 
modo a prevenir e atenuar a queda capilar.

Para isso, recorremos a tecnologias de 
fototerapia laser de última geração associa-
das a outros equipamentos inovadores. Estes 
equipamentos possibilitam a prevenção e 
o controlo da queda capilar, assim como o 
fortalecimento do cabelo. Deste modo, es-
tas medidas preventivas ajudam a combater 
queda sazonal, deixando de ser um proble-
ma com impacto no seu quotidiano.

Queda
do cabelo

no Outono

PUB PUB

Alunos do pré-escolar participam 
em projeto piloto de golfe

uO projeto do município e do agrupamento de escolas de Paredes, pretende dinamizar aulas de golfe
     em turmas do ensino pré-escolar do concelho. 

C
ERCA DE 25 ALUNOS do jardim 
de infância Expansão de Paredes, 
estão a participar num projeto pi-
loto que visa ensinar, uma vez por 
semana, a modalidade de golfe no 

ensino pré-escolar.
O projeto está a ser desenvolvido pelo 

município e pelo agrupamento de escolas de 
Paredes. O objetivo é que os alunos apren-
dam mais sobre a modalidade, com a ajuda 
do professor Nuno Preto, que irá focar-se em 
diversos aspetos como a coordenação, a mo-
tricidade, a orientação, espaço temporal e a 
concentração.

Nas duas primeiras aulas, os alunos re-
ceberam a visita do vereador da educação 
da câmara de Paredes, Paulo Silva, e de duas 
atletas de Paredes, campeãs nacionais da 
modalidade de golfe. Francisca Rocha, de 
12 anos, campeã nacional do Drive School 
compete atualmente no Drive Tour sub-14, o 
principal circuito de golfe juvenil e Rita Félix, 
médica, que conciliou os estudos com o golfe 
e sagrou-se por três vezes campeã nacional 
jovem e uma vez campeã nacional absoluta.

“Trata-se de um projeto inédito a nível 
mundial, que é o Golfe no pré-escolar”, se-
gundo o Paredes Golfe Clube, que “caso o 
projeto tenha sucesso, a ambição é tratar 
cientifi camente os resultados obtidos e 

alargar a mais escolas”, refere em comuni-
cado.

No concelho de Paredes mais de 1500 alu-
nos do 1.º ciclo experimentam, mensalmente, 
a modalidade.

A câmara municipal de Paredes assinou 
um contrato de doação e um protocolo 
de apoio fi nanceiro com duas associa-

ções de solidariedade social de Lordelo, no 
decorrer da presidência participativa realiza-
da nesta freguesia, no passado dia 11 outu-
bro.

O contrato de doação foi assinado com a 
Associação para o Desenvolvimento Integral 
de Lordelo (ADIL) a quem foi doado um ter-

Câmara assina protocolos com ADIL e a AIJA

reno situado na Avenida Joaquim Mota, junto 
ao parque do rio Ferreira, no valor de 50 mil 
euros, que permitirá o alargamento da capa-
cidade do centro de dia e do lar. A escritura 
de doação foi assinada pelo presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre Almeida, e o 
presidente da ADIL, Hélder Ferreira.

Na mesma cerimónia foi também assina-
do um protocolo de apoio fi nanceiro com a 
Associação para a Inclusão de Jovens e Adul-

tos (AIJA). Após a cedência do jardim infantil 
de Parteira, o município de Paredes atribuiu 
uma verba de 15 mil euros para ajudar a reali-
zar obras na referida escola, de forma a adap-
tar o espaço às necessidades da instituição e 
a permitir que esta reúna as condições para 
candidatar outros projetos a fundos comuni-
tários.

O protocolo foi assinado pelo edil e pela 
presidente da AIJA, Ilda Taborda.
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U
M JOVEM de 21 anos foi detido, no passado dia 14 de outubro, 
pela GNR de Paredes por furto de um veículo no concelho de 
Paredes.

A detenção aconteceu na sequência de uma denúncia. A 
GNR efetuou um conjunto de diligências e intercetou o veículo bem 
como o autor do furto. O suspeito, sem habilitação legal para a prática 
da condução, foi detido e a viatura recuperada e posteriormente entre-
gue ao legítimo proprietário.

Segundo a GNR, o jovem tem antecedentes criminais pelo mesmo 
tipo de crime e foi presente a primeiro interrogatório criminal para a 
aplicação de medidas de coação. 

Nesta ação, os militares da GNR de Paredes contaram com o reforço 
do Núcleo de Investigação Criminal de Penafiel.

Jovem de 21 anos detido 
por furto de veículo

A CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES e a junta 
de freguesia de Sobrosa 
assinalaram na passada 

terça-feira,15 de outubro, a Co-
memoração dos 500 anos do Fo-
ral de Sobrosa com uma sessão 
solene que decorreu nos antigos  

Sessão solene assinalou
500 anos do Foral de Sobrosa 

Reformado detido
por abuso sexual de

homem com deficiência

A POLÍCIA JUDICIÁRIA anunciou a detenção de um homem 
suspeito da prática do crime de abuso sexual de pessoa inca-
paz de resistência numa instituição de acolhimento em Pare-
des.

Em comunicado, a PJ explica que a investigação teve origem numa 
denúncia feita pela própria instituição de acolhimento onde a vítima, 
um homem de 52 anos e com anomalia psíquica grave, se encontra ins-
titucionalizada.

“O agressor teria proximidade e exerceria alguma ascendência 
sobre a vítima pelo que, aproveitando-se da sua grave incapacida-
de e por partilhares o mesmo quarto, levou-a à prática de atos de 
natureza sexual”, diz a PJ.

O detido de 53 anos, reformado, vai ser presente a primeiro interro-
gatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Paços do Concelho de Sobrosa.
Segundo a autarquia, na ses-

são comemorativa foi descerrada 
uma placa que perpetua a efe-
méride dos 500 anos do Foral de 
Sobrosa. 

Registou-se ainda um aponta-
mento musical pelo Centro Portu-
guês de Nyckelharpa, a atuação 
do Teatropalco - Grupo de Teatro 
Amador de Sobrosa e o concerto 

na Igreja Paroquial pela Orques-
tra de Flautas do Conservatório 
de Música do Porto e atuação do 
Coro Paroquial de Sobrosa.

O programa da Comemoração 
dos 500 anos do Foral de Sobro-
sa ficou, também, marcado pela 
apresentação do livro “Foral Ma-
nuelino da Honra de Sobrosa 
1519” pela autora, Alcina Manue-
la de Oliveira Martins.
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MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

— CLIPÊUTICA — 

Quando a desesperança bate à porta,
o pior a fazer é ser bom hospitaleiro

Todos sabemos que a vida é feita de momentos bons e 
de momentos maus. 

Mas um dia o cansaço instala-se na luta para alcançar 
aquele sonho pelo qual se luta. E aparece a grande ques-
tão: “Para que é que me continuo a esforçar?”

Sandra é professora, tem pouco mais de quarenta anos, 
é casada e mãe de 2 jovens recém-formados. “Um dia pa-
rece que tudo mudou, deixei de ter importância, diziam que 
sim a tudo, mas não ouviam o que eu dizia, tornei-me trans-
parente!”

“Comecei por achar que era impressão minha, depois pedi 
explicações e fiquei sem resposta. Comecei a perceber que não 
existo. Vou da casa para a escola, da escola para casa, trato 
das refeições e da casa, prepara o trabalho para as aulas e 
volto para a escola.” Relata com a voz embargada. “Os meus 
filhos falam entre si ou com amigos por mensagens, o meu 
marido tem o grupo de amigos dos carros e das motas. Se está 
em casa, vê futebol. Eu sobro, estou só!” 

Quando a desesperança se instala a pessoa deixa de 
ver o óbvio e só ouve aquilo que muitas vezes nem é 
a realidade. A falta de esperança conhece os medos de 
cada um e alimenta-se deles, ampliando-os.

“Não volto para as aulas, não adianta, não consigo! Far-
tei-me de estudar e as notas são sempre uma porcaria…”, diz 
Luís que abandonou o curso de farmácia após várias expe-
riências de insucesso, aumentou de peso e, agora, passa o 
dia em frente ao computador.

As noites mal dormidas, o cansaço e a falta de vonta-
de em levantar de manhã, a dificuldade em lidar com as 
tarefas do dia a dia levam as pessoas a desistir de forma a 
terminar com o sofrimento que as invade.

A desesperança assenta no que julgamos saber, que 
é normalmente pouco, e a esperança constrói-se naqui-
lo que ignoramos, que é tudo aquilo com sonhamos.

A desesperança é um estado depressivo que se abate 
sobre a pessoa. O corpo reage defensivamente às perdas 
de objetivos e aos fracassos, provocando paragens, perdas 
vontade, como se estivesse a poupar a energia.

As forças esgotam-se, começam pensamentos de aná-
lise repetitivos e a pessoa sente que não sabe por onde 
há-de ir. 

É aqui que entra a compreensão e apoio familiar, a 
ajuda na análise de alternativas de forma a fazer renas-
cer a esperança e ganhar forças para continuar.

Mas muitas vezes este apoio, por maior que seja, não 
chega. Quando o medo já se instalou com sintomas de difi-
culdades em dormir, cansaço físico e mental, irritabilidade, 
ausência de gostos e de desejos, alterações alimentares e 
outros sintomas físicos, está na hora de procurar ajuda pro-
fissional.

No entanto, devo salientar que os fármacos (indispen-
sáveis em situações específicas) não resolvem o problema 
que deu origem ao estado de mal-estar emocional (e até 
físico) em que se encontra. É necessária terapia direcionada 
à história individual de cada um, sendo que a terapia com 
recurso às técnicas de hipnose clínica é a solução mais rá-
pida e eficaz. 

Precisamos que nos
ouçam e de sentir que
alguém se dói por nós

●Pós graduada em Hipnose Clínica 
●Doutorada em Ciências da Educação
●Mestrada em Educação Especial 
●Especializada em deficiência

A 
PARÓQUIA DE 
CASTELÕES DE 
CEPEDA, Pare-
des, festejou, no 
passado dia 6 

outubro, a entrada solene do 
pároco Arlindo Rafael, esco-
lhido em julho pela diocese 
do Porto para substituir D. 
Vitorino Soares, depois de 
este ter sido nomeado bispo 
auxiliar do Porto.

Na cerimónia que decor-
reu na igreja matriz de Caste-
lões de Cepeda, Paredes esti-
veram presentes vários fiéis 
e representantes de várias 
instituições civis e religiosas. 

O presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almei-
da, a vereadora da cultura, 
Beatriz Meireles, o presidente 
da junta local, Artur Silva e o 
presidente da câmara de Cas-
telo de Paiva, Gonçalo Rocha, 
também marcaram presença 
na cerimónia.

Natural de Alpendorada, 
Marco de Canaveses, Arlindo 
Rafael da Silva Teixeira lide-
rava as paróquias de Raiva, 
Pedorido (Castelo de Paiva) e 
Lomba (Marco de Canaveses) 
desde 2001.

Foi ordenado padre em 
julho de 2001 e durante o 
seminário colaborou com a 
paróquia de Campanhã e fez 
estágio na paróquia de Lor-
delo do Ouro, Porto. 

Em julho deste ano foi es-
colhido pela Diocese do Por-
to para a missão de orientar 
a Paróquia de Castelões de 

Fiéis celebraram entrada
solene do Padre Arlindo Rafael 
uA missa de entrada solene do novo padre da paróquia de Castelões de Cepeda, foi
     celebrada na igreja matriz de Paredes, perante dezenas de fiéis.

Cepeda, Paredes, (S. Salva-
dor) e Madalena (Sta. Maria 
Madalena), que até então era 
liderada por Vitorino Soares.

“A minha expectativa 
é a de todos os padres que 

vão orientar uma comuni-
dade. É uma comunidade 
grande, de cidade, e por 
isso a expectativa é de es-
perança, de que as pessoas 
possam viver comigo aqui-

lo que todos nós acredita-
mos, que é viver em pleno 
com a igreja e a comunida-
de”, disse o pároco ao nosso 
jornal, aquando da sua no-
meação.
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A 
SANTA CASA DA MISERICÓR-
DIA DE PAREDES inaugurou, 
no passado dia 10 outubro, as 
obras de requalificação do Lar 
Elias Moreira Neto. 

O custo total da obra realizada foi de 
486 mil euros, tendo a Misericórdia de Pa-
redes recebido um apoio do Fundo Rainha 
D. Leonor, da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, de 186 mil euros. A restante quantia 
foi investida pela instituição de Paredes.

O provedor, Ilídio Meireles, garantiu 
que o apoio do Fundo Rainha D. Leonor foi 
“extraordinário” e permitiu até ampliar 
a obra a outros espaços que não estavam 
previstos, como o auditório, que também 
foi renovado e a portaria onde foram reti-
rados os degraus para facilitar a passagem 
aos utentes com mobilidade reduzida.

“O fundo compreendeu os nossos an-
seios e quis colaborar, mas nós fizemos 
um esforço para melhorar e ampliar este 
investimento. Só temos de agradecer o 
apoio, que permitiu responder a uma ne-
cessidade de modernizar as instalações 
e eliminar, dentro do lar, algumas áreas 

Misericórdia de Paredes inaugurou
obras no Lar Elias Moreira Neto

uA intervenção apoiada pelo Fundo Rainha D. Leonor permitiu a remodelação parcial do rés-do-chão do edifício do lar, arranjo exterior
     dos jardins e anexos.

que não eram totalmente necessárias ao 
desenvolvimento da atividade normal”. 

Ilídio Meireles explicou que a interven-
ção permitiu deslocar a lavandaria para o 
exterior do edifício, assim como os serviços 
administrativos, aumentando o espaço útil 
do lar, nomeadamente a área de interven-
ção do centro de saúde e o apoio ao do-
micílio, com a renovação total da cozinha e 
dos anexos destinados a esta valência.

“Falta-nos apenas substituir o pavi-
mento no refeitório e na sala de estar, 
que vamos seguramente fazer até ao fi-
nal do ano para completar a renovação 
total do rés do chão do edifício”, assegu-
rou.

Durante o seu discurso, o provedor 
anunciou ainda que a Mesa Administrativa 
vai propor à Assembleia-geral a atribuição 
do título de irmão benemérito à câmara de 
Paredes e ao Fundo Rainha D. Leonor, como 
“reconhecimento expresso” pelo apoio 
que deram à Misericórdia de Paredes, a câ-
mara com a doação de património e o Fun-
do Rainha D. Leonor com uma verba para a 
requalificação do lar.

Em representação do Fundo Rainha D. 
Leonor, criado pela Santa Casa da Miseri-
córdia de Lisboa, para apoiar as misericór-

dias de todo o país, Rui Leitão sublinhou 
que a requalificação do Lar Elias Moreira 
Neto foi a 57.ª obra inaugurada com finan-
ciamento deste fundo, que apoia projetos 
sociais prioritários e inovadores.

No concurso de 2019, foram aprovadas 
43 candidaturas, 18 relacionadas com a 
área de recuperação do património histó-
rico das misericórdias e 25 com obras em 
equipamentos sociais.

O vogal da União das Misericórdias 
Portuguesas, José Augusto Silveira, frisou 
que esta requalificação do Lar Elias Morei-
ra Neto permite que a Misericórdia de Pa-
redes se atualize e inove sem esquecer os 
seus beneméritos.

Projeto do novo lar
em Baltar pronto

em novembro

O presidente da câmara de Paredes 
também marcou presença na sessão e, 
durante a sua intervenção, enalteceu o 
trabalho desenvolvido pela Misericórdia 
de Paredes. “É uma instituição que está 
sempre atenta às necessidades dos seus 

utentes e estas obras vieram acrescentar 
qualidade ao serviço que já prestam à 
população”, disse Alexandre Almeida, es-
tendendo o elogio a todas as IPSS’s do con-
celho, que asseguram uma rede de apoio 
extraordinária, tanto na infância como na 
terceira idade.

O autarca garantiu, ainda, que a câmara 
tem mantido uma boa relação com a Mise-
ricórdia de Paredes e apoiado os investi-
mentos que estão a ser projetados para o 
futuro, nomeadamente o novo lar para ido-
sos com doenças degenerativas, com ca-
pacidade para 40 camas, que a instituição 
pretende construir na antiga EB 2/3 de Bal-
tar, cujo edifício foi doado pelo município.

O provedor da Misericórdia de Paredes 
garantiu que, até novembro, será entregue na 
autarquia o projeto de arquitetura do novo 
lar para apreciação. Já o presidente da câmara 
mostrou-se satisfeito que a obra vá para o ter-
reno o mais rapidamente possível.

Em breve será também assinada a es-
critura de doação da escola da Madalena, 
devendo ser deslocado o jardim de infância 
de forma a avançarem as obras necessárias 
nas instalações da Misericórdia, onde esta 
valência funciona.
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E
SPECIALISTA e assistente graduada 
em Medicina Geral e Familiar, Sónia 
Marcelo é, desde 2009, coordenadora 
da Unidade de Saúde Familiar Terras 
do Souza (do Agrupamento de Cen-

tros de Saúde Tâmega II – Vale do Sousa Sul) 
que completou, em julho, 10 anos de ativida-
de.

Natural de Luanda e residente no Porto, 
Sónia Marcelo tem desde infância uma liga-
ção “afetiva” a esta zona, por acompanhar o 
pai, também médico, que exercia medicina 
privada nos concelhos de Paredes e Penafiel.

Foi eleita pelos seus pares e lidera atual-
mente uma equipa multiprofissional compos-
ta por 9 médicos, 9 enfermeiros e sete secre-
tários clínicos, que dá resposta a cerca de 17 
mil utentes de oito freguesias do concelho de 
Paredes: Beire, Bitarães, Castelões de Cepeda, 
Madalena, Mouriz, Louredo, Gondalães e Vila 
Cova de Carros.

Sónia Marcelo é responsável por coorde-

USF Terras do Souza completou 10 anos 
uA Unidade de Saúde Familiar Terras do Souza completou, em julho passado, 10 anos de atividade e iniciou recentemente um processo
     de acreditação dos serviços.
uA sua coordenadora, Dra. Sónia Marcelo, faz um balanço positivo e sublinha o desafio de melhoria contínua dos cuidados de saúde,
     tendo como foco principal o utente.

nar todas as atividades da equipa, de modo 
a garantir o cumprimento do plano de ação 
e os princípios orientadores da atividade da 
USF. Além disso, tem de gerir processos, as-
segurar a representação externa e presidir ao 
conselho geral da USF, realizando reuniões 
com a população abrangida ou com os seus 
representantes para dar a conhecer o plano 

de ação e o relatório de atividades.
Ao contrário da maioria das instituições 

públicas, nas USF’s os coordenadores são elei-
tos pelos seus pares, numa lógica de equida-
de para cada profissional de saúde na tomada 
de decisão. “Esta é uma das grandes dife-
renças da maioria das instituições públicas 
e uma “pedrada no charco” na visão tradi-

cional da gestão, ao permitir que o mérito 
seja premiado e que seja cada elemento da 
equipa, com o seu voto, a definir todas as 
decisões referentes à unidade”, sublinha a 
coordenadora. 

O modelo permite que seja feita uma ges-
tão de proximidade, em que a coordenadora 
pode também delegar competências noutros 
elementos da equipa, criando uma cultura de 
confiança e responsabilidade e promovendo 
uma gestão mais participativa.

10 anos de crescimento 
A USF Terras do Souza iniciou funções a 1 

de julho de 2009, concretizando um projeto 
“há muito desejado” pelos profissionais do 
antigo centro de saúde, “pela necessidade 
sentida na prestação de cuidados de saúde 
de qualidade, numa zona até então extre-
mamente carenciada”.

Este modelo organizativo inspirou-se nas 
“experiências inovadoras” desenvolvidas 
anteriormente nos centros de saúde e deram 
corpo a novas formas de organização dos cui-
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Unidades de Saúde Familiar 
(USF) são equipas multifuncionais que 
prestam cuidados de saúde personaliza-
dos à população de uma área geográfica, 
garantindo a acessibilidade, continuidade 
e globalidade dos cuidados.

USF Terras de Souza insere-se no 
Agrupamento de Centros de Saúde Tâme-
ga II – Vale do Sousa Sul, que abrange os 
concelhos de Paredes, Penafiel e Castelo 
de Paiva

 
17 mil, número de utentes que integra 
a USF Terras do Souza, pertencentes às 
freguesias de Beire, Bitarães, Castelões de 
Cepeda, Madalena, Mouriz Louredo, Gon-
dalães e Vila Cova de Carros.

A UNIDADE DE SAÚDE 
FAMILIAR TERRAS DO 
SOUZA comemorou no 

passado mês de julho o 10.º 
aniversário nas instalações da 
USF, com a presença da Direção 
Executiva do ACES e Conselho 
Clínico em que se insere (ACES 
Tâmega II – Vale do Sousa Sul) 
e de todos os profissionais da 
USF Terras do Sousa, “não es-
quecendo os que ajudaram a 
erguer e que já se reformaram 

e também relembrando um dos seus ele-
mentos do Secretariado Clínico, que par-
tiu precocemente”.

A efeméride foi comemorada com um 
bolo de aniversário para os profissionais e 

ANIVERSÁRIO 

utentes e com a realização de duas ativida-
des em paralelo: uma aula de yoga efetuada 
pelo estúdio Yoga de Paredes – Just yogis – 
bem como a afixação de um quadro na USF, 
com a história dos 10 anos em fotos.

DETALHES

dados de saúde, entre elas o regime remune-
ratório experimental (RRE) estabelecido para 
os médicos.

Em 10 anos de atividade, a USF Terras 
do Souza conseguiu resultados efetivos na 
melhoria dos cuidados de saúde prestados 
à população, mudando o paradigma da fal-
ta de médicos de família na região. “Numa 
zona extremamente carenciada, será difí-
cil esquecer a dificuldade de resposta aos 
utentes, no passado. Este centro de saúde 
tinha cerca de 10 mil utentes sem médico 
e a necessidade de horas e horas de espera 
para garantir atendimento nas chamadas 
“vagas”, ainda, está bem patente na memó-
ria dos profissionais. Com a USF, todos os 
utentes inscritos passaram a ter médico de 
família, enfermeiro de família e secretário 
clínico, privilegiando-se a estrutura fami-
liar”, sublinha a coordenadora.

A USF passou também a assegurar os ser-
viços mínimos na ausência do médico ou en-
fermeiro de família e, em situações de doença 
aguda, o atendimento do utente no próprio 
dia, através da consulta aberta.

A USF Terras do Souza orgulha-se, ainda, 
de ser uma instituição de ensino pré e pós-
-graduado, nas áreas de medicina e enfer-
magem, contribuindo para a formação de 
inúmeros profissionais ao longo dos anos e 
de ter sido aceite, recentemente, em processo 
de acreditação, através do Modelo ACSA, do 
Ministério da Saúde. 

A Acreditação das Unidades de Saúde é 
uma das principais prioridades do Ministério 
da Saúde, no âmbito da Estratégia Nacional 
para a Qualidade na Saúde 2015-2020, que 

visa “potenciar e reconhecer a qualidade 
e a segurança da prestação de cuidados 
de saúde, para garantir os direitos dos ci-
dadãos na sua relação com o sistema de 
saúde”. 

Sónia Marcelo não tem dúvidas que “será 
um enorme reconhecimento do esforço e 
trabalhos desenvolvidos pela equipa, sem-
pre com o apoio e a excelente relação que 
se tem pautado até à data com a Direção 
Executiva e o Conselho Clínico do ACES, 
onde se insere”.

Visão para o futuro
Numa perspetiva de governação clínica, o 

futuro passará por mudança, tendo em conta 
a necessidade de estabelecer uma visão de 
melhoria contínua dos cuidados de saúde, 
tendo como foco principal o utente no centro 
do sistema.

Sónia Marcelo acredita que a condição 
essencial para a mudança de comportamen-
tos e hábitos é aumentar a literacia em saúde, 
mediante ações de sensibilização, políticas de 
educação para a saúde, etc. 

“De acordo com o Plano Local de Saú-
de, há áreas importantes a serem trabalha-
das, nomeadamente o excesso de peso, a 
obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, que 
constituem importantes fatores de morbi-
lidade e mortalidade. O projeto ‘Diabetes 
em Movimento’ em parceria com o ACES e 
a autarquia é disto um excelente exemplo, 
pretendendo-se que, no futuro, possa ser 
alargado a mais utentes”, garantiu a coorde-

nadora da USF Terras do Souza.
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem 

vindo a apostar num modelo de capacitação 
do utente, para aprender a lidar com a sua 
saúde e a doença, fazendo escolhas acertadas 
e adotando comportamentos saudáveis, mas 
também na capacitação dos profissionais, na 
busca pelas melhores práticas e foco na reso-
lução de problemas com o objetivo de criar 
valor em saúde.

O Grupo de Ajuda Mútua (GAM) para cui-
dadores de utentes dependentes, aberto a 
utentes de outras unidades, tem sido de “ex-
trema importância na troca de partilhas, 
experiências e na evicção do burnout do 
cuidador”. 

Outras das estratégias passa pela proximi-
dade com a comunidade, estabelecendo para 
a criação de ambientes saudáveis e poten-
ciando políticas adaptativas e colaborativas 
em face das necessidades atuais.

Dra. Sónia Marcelo, coordenadora da Unidade de Saúde Familiar Terras do Souza
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O 
MCDONAL’S DE PAREDES 
tem serviço McDrive e McCafé 
e conta com 119 lugares no in-
terior e 72 na esplanada, para 
além de 53 lugares de estacio-

namento no exterior. 
O espaço tem uma decoração moder-

na e inovadora e incorpora vários materiais 
contemporâneos em madeira, tendo em 
conta a ligação de Paredes à indústria do 
mobiliário. 

O novo restaurante será gerido por Re-
gina Alves, franquiada da McDonal’s há 23 
anos e responsável por mais nove restau-
rantes da marca situados em Penafi el, Trofa, 
Vila Real, Chaves, Bragança e Marco de Ca-
naveses. 

McDonal’s já chegou a Paredes
 A McDonal’s já chegou à cidade de Paredes.
 O primeiro restaurante no concelho foi inaugurado no passado dia 4 de outubro na Avenida Doutor Francisco
      Sá Carneiro, próximo da estação de comboios. 

“O investimento da McDonal’s em Pa-
redes já se justifi cava e dada a minha pro-
ximidade e relação com a cidade, a marca 
achou que devíamos investir”, garantiu a 
empresária, numa receção feita aos jornalis-
tas. 

A abertura do novo restaurante de Pare-
des implicou um investimento “muito consi-
derável”, tanto da marca como da franquia-
da, que deverá chegar aos três milhões de eu-
ros e permitiu a criação de 50 novos postos de 
trabalho, com a mão de obra toda ela captada 
no concelho de Paredes. 

A obra foi também ela concretizada por 
uma empresa do concelho, a Manuaço, que 
já construiu vários restaurantes da Mcdonal’s 
em Portugal e na Europa. 

A relação com a marca já dura há vários 
anos e o proprietário, José Fernando Martins, 
diz que ajudou a impulsionar a sua própria 
empresa. Atualmente, a Manuaço é respon-
sável por desenvolver muitos dos materiais e 
sistemas implementados na McDonal’s Portu-
gal e Europa.  

“É uma casa espetacular para quem 
gosta de desenvolver, porque nunca estão 
satisfeitos e querem sempre melhorar. De-
senvolvemos, por exemplo, a janela Drive 
para todos os restaurantes da McDonal’s 
na Europa, com sistema anti bala, eletroí-
manes e um contador com 3,6 milhões de 
ciclos sem avariar. São materiais testados 
permanentemente”.

O McDonald’s de Paredes está equipado 
com as mais recentes tecnologias disponíveis, 
nomeadamente quiosques multimédia, para 
realizar e pagar pedidos autonomamente, 
tabletes para consulta à internet, menuboard 
digital, carregadores de indução e tomadas 
USB para recarga de equipamentos eletróni-
cos e, no exterior, uma área dedicada aos mais 
novos, onde podem brincar e divertir-se.

Uma das particularidades do restaurante 
é ter duas vias de acesso ao McDrive, além de 
um parque de estacionamento coberto, ex-
clusivo para os clientes.

A associação local de apoio ao defi cien-
te mental EMAÚS que foi apadrinhada pelo 
McDonald’s de Paredes, de acordo com um 
dos princípios do fundador da marca, Ray 
Kroc, de retribuir à comunidade parte daqui-
lo que ela dá. Neste sentido, o McDonald’s de 
Paredes vai contribuir com um donativo para 
as obras de requalifi cação, que estão a ser 
realizadas nas instalações da associação, em 
Baltar.

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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Pela parte exclusiva do CDS Paredes, e desde que presido 
a estes novos órgãos diretivos, fomos abrangidos por três elei-
ções. Em todas o CDS cresceu. Vamos continuar a lutar pela 
afi rmação da direita democrática no concelho. Sem comple-
xos ou fi ngimentos. Em nome das propostas que apresenta-
mos e do orgulho histórico que demos ao concelho quando 
estivemos a gerir os destinos da autarquia. ■

O candidato da CDU pelo círcu-
lo eleitoral do Porto, Cristiano 
Ribeiro remeteu a resposta 

para as declarações do Secretário-geral do PCP, na noite das 
eleições.

Nota da Redação: Jerónimo de Sousa admitiu que o re-
sultado da CDU - traduzido numa redução da sua expressão 
eleitoral e do número de deputados eleitos - constituiu um 
fator negativo para o futuro próximo da vida do país. ■

O PS Paredes congratula-se com 
a vitória obtida no concelho, 
no círculo do Porto e a nível 

nacional. Com a eleição de 17 depu-
tados no círculo do Porto, o candida-

to de Paredes, José Carlos Barbosa, será eleito em novembro, 
aquando da formação do novo Governo.

O PS congratula-se pela vitória em Paredes, ainda que por 
uma diferença de 706 votos face ao PSD.

Em comparação com as últimas legislativas, o PS e o PAN 
foram os únicos partidos que tiveram mais votos. O PS conse-

POLÍTICA

HELENA NUNES
— texto —

Legislativas 2019

PS vence em Paredes, na região e no distrito

As últimas eleições legislativas 
consolidaram o Bloco de Es-
querda como terceira força 

política nacional, no distrito do Porto 
e também no concelho de Paredes. A 

votação atingiu valores idênticos aos das Europeias, mas alar-
gou-se a diferença para a quarta força política. O número de 
deputados continua a ser 19, permitindo que o PS não obti-
vesse a maioria absoluta, o que é positivo, pois os portugueses 
não têm boas memórias das maiorias absolutas, como disse o 
próprio António Costa.

O PS ganhou claramente as eleições, o que lhe dá conforto 
para governar com legitimidade política. Esperemos que a “gerin-
gonça” seja reeditada, embora com outros contornos, porque só 
assim se poderão aprofundar as reposições de rendimentos.

Saliento ainda o afundamento do PSD e do CDS, que estão 
a pagar pelas políticas de austeridade, que tanto prejudicaram 
o país e os portugueses. ■

Nas legislativas de 2015, quando 
o CDS concorreu coligado com 
o PSD, a coligação venceu as 

eleições em Paredes. Nas eleições de 
2019, se somarmos os votos do CDS 

aos do PSD, a maioria de centro direita continuaria a vencer.
Isto prova, entre outras coisas, que a vitória do PS nas últimas 

autárquicas em Paredes não está a convencer os paredenses e 
pode mesmo concluir-se que muitos já estão desiludidos com o 
desastre que têm sido os socialistas a (des) governar Paredes.

guiu mais 4.441 votos e o PAN aumentou 696 votos. 
O PS aumentou ainda o número de votos em todas as fre-

guesias, com destaque para Paredes onde cresceu 904 votos. 
Em contrapartida PSD e CDS perderam votos em todas as fre-
guesias, sendo que em Paredes perderam 992 votos.

O PS Paredes agradece a confi ança que a população de 
Paredes depositou no partido e continuará a trabalhar para o 
desenvolvimento do concelho. ■

Reconhecemos que a 
votação do PSD não foi 
boa a nível nacional e 

tal infl uenciou os resultados 
em todos os concelhos do 
país. Mesmo assim, Paredes 

destaca-se pela positiva, sendo o quarto concelho no distrito 
do Porto onde o PSD obteve melhores resultados, fruto do tra-
balho desenvolvido.

Ficamos aquém dos nossos objetivos, a vitória, mas deve-
mos recordar que, em circunstâncias muito idênticas, nas le-
gislativas em 2009, o PS venceu com uma diferença de 5 pon-
tos percentuais e, nesse mesmo ano, o PSD teve a segunda 
maior vitória no concelho. 

Agora, em 2019, apenas 706 votos nos separaram da vitó-
ria, verifi cando-se um empate no número de freguesias, 9 para 
cada um dos partidos.

É possível em 2021 voltar a colocar o concelho no caminho 
certo. Continuaremos a trabalhar na certeza de que, a nível au-
tárquico, o concelho de Paredes é PSD. ■

REAÇÕES dos PARTIDOS

À 
S E M E L H A N Ç A 
do que aconte-
ceu no país e na 
região, o Partido 
Socialista venceu 

a noite eleitoral de domingo, 
6 outubro, em Paredes, com 
36,98% dos votos (16.469). 
Em 2.º lugar fi cou o PSD, com 
35,39% (15.763 votos).

A terceira força política 
mais votada foi o Bloco de 
Esquerda, com 6,35% (2828 
votos), seguindo-se o CDS-
-PP, com 4,57% (2035 votos) e 
o PCP-PEV, com 2,90% (1292 
votos).

A abstenção foi de 
39,57%, ainda assim inferior 
à registada a nível nacional 
(45,50%).

O PS venceu em nove 
das 18 freguesias do conce-
lho, Aguiar de Sousa, Baltar, 
Beire, Cete, Gandra, Parada 
de Todeia, Recarei, Sobreira e 
Vandoma e nas restantes, As-
tromil, Cristelo, Duas Igrejas, 
Lordelo, Louredo, Paredes, 
Rebordosa, Sobrosa e Vilela, 
venceu o PSD.

Os socialistas venceram 
também no distrito do Porto 
e na região do Vale do Sousa, 
à exceção do concelho de Pa-
ços de Ferreira, onde venceu 
o PSD com 38,37% dos votos.

Em Lousada o PS venceu 
com mais de 42% dos votos, 
assim como em Felgueiras 
(41,38%) e Castelo de Pai-
va (41,86%). Em Penafi el os 
socialistas venceram com 
38,84% e em Valongo com 
38,59% dos votos.

Iniciativa Liberal, Livre e Chega
elegem deputados

A nível nacional o PS 
venceu as eleições le-
gislativas com 36,55% 

dos votos (1.866,407), con-
quistando mais 124,395 vo-
tos que em 2015. 

Os socialistas elegeram 
106 deputados, mas fi caram 
ainda obrigados a negociar 
uma solução política com os 
partidos da esquerda para 
garantir maioria na Assem-
bleia da República.

O PSD arrecadou 27,90% 
dos votos, (1.420,553) e ele-
geu 71 deputados. Em 3.º 
lugar fi cou o Bloco de Es-

querda, com 9,67% e 19 de-
putados, seguindo-se a CDU, 
com 6,46% dos votos e 12 
deputados e o CDS-PP, com 
4,25% dos votos e apenas 
cinco deputados.

Um dos grandes vence-
dores da noite eleitoral foi o 
partido Pessoas, Animais e 
Natureza (PAN) com 3,28%, 
que elegeu 4 deputados, mais 
três do que tinha em 2015. 

Na noite eleitoral desta-
caram-se ainda o Iniciativa 
Liberal, o Livre e o Chega, 
que conseguiram eleger um 
deputado cada.



14
Quinta-feira

17 de outubro 2019DESPORTO

J
á diz o ditado “Boda molha-
da, boda abençoada” e que 
o digam João Barros e Antó-
nio Costa. A dupla pareden-
se foi a mais rápida do Rali 

de Paredes e venceu a prova pelo 
segundo ano consecutivo.

Depois de na edição de estreia, 
no ano passado, a chuva não ter 
dado tréguas aos pilotos que corre-
ram pelas ruas de Paredes, este ano 
o obstáculo voltou a estar presente. 
Durante os dias de prova, os cerca 
de 50 pilotos viram-se obrigados a 
ultrapassar essa barreira. O melhor a 

Chuva voltou a abençoar João Barros

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

Vencedores
Desafio Kumho Norte, Divisão 1 – Daniel Vicente (Citroen AX)
Desafio Kumho Norte, Divisão 2 – Manuel Martins (Peugeot 206 RC)
Copa 106 – Rafael Marques Pereira (Peugeot 106 Xsi)
Challenge 1000 – João Pestana (Toyota Aygo)
Taça das Senhoras – Cristina Silva (Ford Fiesta 1.0 Ecoboost)

André Cabeças e Ilbrino Santos

Cristina Santos e a navegadora

João Barros recebe memorial de homenagem a Noel Ferreira

Memorial de homenagem a Noel
Ferreira, criado pela CAMI Motorsport

PUB

fazê-lo foi João Barros que, ao volan-
te do seu Skoda Fabia R5, arrecadou 
a melhor sobre toda a concorrência.

A vitória, na classe X5, teve um 
sabor especial. O piloto paredense 
venceu o Troféu Noel Ferreira, um 
memorial criado este ano com o ob-
jetivo homenagear o comandante 
dos bombeiros voluntários de Cete, 
que faleceu no passado mês de 
setembro. Noel Ferreira tinha sido 
o comandante responsável pelas 
operações do Rali de Paredes do 
ano passado. O troféu teve, por isso, 
um significado peculiar: “É uma 
vitória com um simbolismo es-
pecial. Esta taça vai ter um lugar 
especial e é uma excelente ho-
menagem que foi prestada nesta 
prova”, explicou João Barros.

Nuno Loureiro, presidente da 
entidade organizadora – a CAMI 
Motorsport – destacou também a 
importância deste prémio: “Deci-
dimos prestar esta homenagem 
pela importância que o coman-
dante teve no rali no ano passa-
do. Era uma pessoa com uma hu-
mildade tremenda e uma pessoa 
fantástica. Todos ficámos cho-
cados com a sua partida e este 
é apenas um ato simbólico para 
recordar um homem que foi um 
herói”. O presidente da CAMI es-
clareceu o método de escolha para 
a atribuição do troféu: “o critério 
foi atribuir o memorial ao piloto 
mais rápido do Rali de Paredes, 
que coincidentemente, é um pi-
loto de Paredes e, por isso, acho 
que fica muito bem entregue”.

Ainda sobre a vitória, João Barros 
destacou “o factor casa” como razão 
importante na conquista do troféu: 
“É sempre bom ganhar em casa e 
estar perto de quem gostamos. Foi 
um rali suado e um pouco difícil 
devido ao tempo, mas o bom ritmo 
que consegui impor desde o início 

foi fundamental. Espero ter conse-
guido dar um bom espetáculo aos 
paredenses, eu diverti-me e espe-
ro ter divertido a assistência”.

André Cabeças
foi o vencedor

do Campeonato
Norte de Ralis

Além de João Barros, André Ca-
beças e o navegador Ilberino Santos 
sagraram-se campeões do Campeo-
nato Norte de Ralis. A dupla lisboe-
ta confirmou o favoritismo que lhes 
era atribuído antes da prova e sa-
grou-se campeã pela primeira vez.

No final, os pilotos mostravam-se 
bastante satisfeitos: “Estou muito 
feliz e a minha equipa está de pa-
rabéns, não podia ter desejado um 
ano melhor. Não corremos para 
ganhar campeonatos, a nossa am-
bição era discutir todos os ralis e 
ganhar prova a prova. Fico muito 
contente pela camaradagem. Nes-
te rali pensei em acabar classifi-
cado para ganhar o campeonato 
e, por isso, não me diverti tanto 
mas o resultado final muito bom”, 
assumiu André Cabeças. O piloto ex-
plicou que “a chuva complicou bas-
tante”, mas destacou “a experiência 
do ano passado que, com a melhor 
escolha de pneus, permitiu-nos fa-
zer uma prova calma”.

Quem também se mostrou agra-
dado com a escolha do concelho de 
Paredes para a realização da prova foi 
Nuno Loureiro: “O parque de assis-
tência, o secretariado e a proximi-
dade com um grande centro que 
é a cidade do Porto, tudo isto são 
mais-valias que nos fizeram apos-
tar na escolha deste concelho para 
a realização desta prova. Estamos 
muito satisfeitos. Para além disso, 

esta região tem muitos aficiona-
dos do desporto automóvel como 
se comprovou, por exemplo, na 
classificativa noturna onde se jun-
tou um aglomerado de gente que 
não esperávamos”. O presidente da 
CAMI fez um balanço “deveras posi-
tivo. Tivemos uma lista de inscritos 
que ultrapassou a meia centena e 
isso deixa-nos muito satisfeitos. O 
espetáculo foi muito, porque não 
é em qualquer modalidade que se 
consegue ter um parque automó-
vel com estas condições”.

Também Alexandre Almeida, 
presidente da câmara municipal de 
Paredes, se mostrava orgulhoso: “Cor-
reu da melhor maneira possível. A 
cereja no topo do bolo foi a vitória 

de um piloto paredense e ficamos 
muito satisfeitos pelo número de 
inscritos. Uma vez mais, o Rali per-
mitiu dinamismo não só na parte 
norte do concelho, como também, 
na parte mais a sul. O nosso obje-
tivo passa por atrair pessoas para 
Paredes e descentralizar os even-
tos para as diferentes partes da 
cidade”. O presidente do município 
quis ainda acrescentar que “foi uma 
bonita homenagem aquela que fi-
zeram ao comandante Noel Ferrei-
ra, porque os bombeiros são parte 
integrante desta organização”. 

O Rali de Paredes contou com 
a segunda edição organizada pela 
CAMI Motorsport, com o apoio do 
município de Paredes.
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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

A
liados de Lordelo e Rebordosa abriram 
a sétima jornada da Divisão de Elite. Sá-
bado à noite foi o dia escolhido para o 
dérbi do concelho paredense que con-

tou com “casa cheia” em Lordelo.
Numa primeira parte em que os homens 

da casa entraram mais fortes e mais pressio-
nantes, foi dos comandados por Juvenal Bran-
dão que surgiu “o primeiro aviso”. Aos 10 mi-
nutos, Brandão rematou colocado, mas Rica 
defendeu com convicção. Logo a seguir, foi 
Chiquinho a tentar surpreender o guardião 
rebordosense que voltou a mostrar-se atento.

O Aliados entrou melhor e com antecipa-
ções e um “caudal de jogo” intenso conseguiu 
anular as investidas dos visitantes. Só a partir dos 
20 minutos de jogo, a equipa de Tonanha con-
seguiu compor-se e Teixeira até podia ter feito o 
primeiro, mas foi impedido pela trave. Na respos-
ta, os lordelenses “não perdoaram” e estrearam o 
marcador. Coelho encontrou Hélder na área, que 
fi nalizou para o 1 – 0. Cinco minutos depois, o 
Aliados voltava a marcar, o camisola 22 bisou na 
partida e fez o segundo da conta pessoal.

Apesar da desvantagem por dois golos, 
o Rebordosa não desistiu de procurar o golo. 
Que viria a aparecer ainda antes do intervalo 
através da conversão de um livre direto bati-
do por Pipo.

A perder, os rebordosenses entraram no 
segundo tempo à procura do empate. Os visi-
tantes tomaram o controlo do jogo e até con-
seguiram marcar cedo, mas o lance foi anula-
do por fora de jogo. Não contou à primeira, 
valeu à segunda, o Rebordosa alcançou a 
igualdade com o remate de Ricardo Teixeira.

Até ao fi nal do encontro, assistiu-se a um 
jogo de grande competitividade e qualidade 
com as oportunidades a aparecerem para 
ambas as equipas. Os lances de bola parada 
estiveram em destaque, mas nenhum dos 
conjuntos mostrou assertividade na hora de 
fi nalizar. Apesar “dos sustos”, o marcador não 
viria a sofrer alteração até ao apito fi nal.

O empate a dois golos manteve as equipas 
separadas por dois pontos na tabela classifi ca-
tiva. O Aliados de Lordelo ocupa o sexto lugar 
com 11 pontos, já o Rebordosa é 4.º com 13.

No fi nal do encontro, Juvenal Brandão foi 

Divisão Elite da AF Porto

Emoções, golos e estratégia no dérbi do concelho

Muito depois do fi nal do encontro, o 
autocarro que transportava jogado-
res, treinadores e alguns dirigentes 

do Rebordosa foi apedrejado mesmo à saí-
da do Estádio Cidade de Lordelo.

A equipa preparava-se para regressar a 
casa quando um grupo de cerca de seis ele-
mentos lançou um paralelo que partiu um 
dos vidros da viatura. O autocarro parou mais 
à frente com o objetivo de chamar as autori-
dades, que já tinham abandonado o recinto, 
nesta altura juntou-se um grupo ainda maior 
de indivíduos que, de imediato, começaram 
a arremessar os paralelos que estavam por 
perto e a atirar ao auto-
carro. A viatura seguiu en-
tão em direção ao posto 
da GNR de Lordelo onde 
apresentou queixa.

Sobre o incidente, 
Tito, treinador adjunto do 
Rebordosa, que se encon-
trava dentro do autocarro 
explicou “que é uma si-
tuação nada agradável, 
até porque o jogo tinha 
decorrido dentro da 
normalidade e não seria 
de prever que isto acontecesse”. O técni-
co explicou ainda “felizmente ninguém se 
magoou, mas pelo tamanho das pedras, 
isto poderia ter corrido muito mal”. Tito 
destacou “a união do grupo” para ultra-
passar um episódio “que poderia ter con-
sequências muito graves”.

Também o presidente do Rebordosa la-

Autocarro do Rebordosa
apedrejado à cidade do estádio

mentou a situação e lembrou a ocorrência e 
salientou que este tipo de comportamentos 
não são da responsabilidade do clube, mas 
sim dos próprios indivíduos e das autoridades: 
“É de lamentar e é muito triste o que se pas-
sou. Estas pessoas usam o nome do clube 
para passarem os seus problemas e as suas 
frustrações para os jogos. Estes indivíduos 
têm de ser penalizados, mas mesmo forte-
mente penalizados, para evitar que estas 
situações se repitam. Esperamos que seja 
feita justiça”. Joaquim Barbosa acrescentou 
ainda “Já dentro de campo, acho que os 
adeptos deviam ter sido repreendidos de-

vido aos cânticos e às bombas de fumo lan-
çadas durante o jogo”.

Do lado do Aliados de Lordelo, Filipe 
Carneiro demarcou-se da situação e garan-
te que “o clube não se revê no comporta-
mento destas pessoas”.

Apesar do susto, o acidente não provo-
cou feridos.

CRISTINA BORGES
— texto e fotos —

perentório: “Fizemos uma primeira parte 
muito boa, talvez o nosso melhor período 
esta época, traduzida com dois lances de 
diferença. O golo sofrido mesmo antes do 
intervalo pode ter motivado o adversário e 
certamente ter infl uenciado a forma como 
entrou na segunda parte”.

O técnico do Aliados recusou falar em justiça 
do resultado, mas admitiu que “por aquilo que 
a equipa produziu o 2 - 1 no fi nal da primeira 
parte era escasso. Num jogo com equipas tão 
equilibradas, os detalhes fazem toda a dife-
rença e o detalhe do livre acabou por ajudar 
o adversário. Contudo, acho que nós produzi-
mos o sufi ciente para conseguirmos outro re-
sultado, mas por não sermos efi cazes, fomos 
prejudicados com o empate”.

Apesar do resultado, o técnico lembra 
“nós não jogámos contra uma equipa qual-
quer. A nossa equipa deu uma resposta 
muito positiva e esteve muito próxima de 
ganhar. Faltou a sorte e a efi cácia além, 
obviamente, do mérito do adversário. Fica 
um amargo de boca”.

Juvenal Brandão deixou ainda uma nota: 
“Nós estamos nos oito primeiros lugares e 
já jogámos contra seis dessas equipas, o que 
revela aquilo que tem sido o nosso calendá-
rio. Por isso, só tenho de estar satisfeito com a 
equipa embora queiramos sempre mais”.

Do outro lado, Tonanha assumia: “Não 
entrámos bem na partida, sofremos dois 
golos em dois erros nossos que não po-
dem acontecer e mérito para o adversário 
que os soube aproveitar. Foi um bom jogo 
de futebol, com emoção e com golos, e no 
cômputo geral é um resultado que se acei-
ta. No entanto, se houvesse um vencedor 
seria o Rebordosa”.

Sobre a má entrada em campo da sua equi-
pa, o técnico justifi cava: “A parte mental não 
esteve à altura e, por isso, infl uenciou a nos-
sa entrada bastante diferente do habitual.” 
Questionado sobre a falta de sequência de vi-
tórias, Tonanha recorda: “Somar não é sumir. 
Obviamente que gostava de ter ganho o 
jogo, mas depois de estar a perder por 2 - 
0 só posso estar satisfeito com o caráter da 
minha equipa. Os meus jogadores tiveram 
muita personalidade na resposta que de-
ram depois do 2 - 0 e estão de parabéns”.

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

Na 1.ª e 2.ª Divisão Distrital da Associação 
de Futebol do Porto, as equipas do con-
celho de Paredes tiveram sorte diferente 

nos jogos da 5.ª jornada das respetivas provas.
Na 1.ª Divisão da maior associação de fute-

bol do país, nenhum dos emblemas pareden-
ses conseguiu vencer os adversários. A jogar 
“fora de portas”, o Parada deslocou-se a Valon-
go para defrontar a equipa local, onde perdeu 
por 2 – 0. A vitória começou a ser construída 
aos 18 minutos, mas Zé Tó (ex Baltar) marcou 
na segunda parte o golo que carimbou o triun-
fo do Valonguense.

O Vandoma também saiu derrotado. O 
conjunto orientado por Rui Moreira perdeu 
pela margem mínima na receção ao Ataense. 
O único golo da partida foi marcado aos 15 mi-
nutos por intermédio de André.

O Sobreirense foi a única equipa do con-

Só Sobrosa e Baltar saíram
vencedores da 5.ª jornada

celho a somar pontos na 1.ª Divisão ao empa-
tar em casa do Águas Santas a duas bolas. Os 
visitantes até estiveram em vantagem, Hélio 
inaugurou o marcador aos 50 minutos. Ape-
sar da desvantagem, os homens orientados 
por Ricardo Vital aplicaram uma boa resposta, 
André e Gui foram os autores dos golos da re-
viravolta. Ainda assim, a “cambalhota” no mar-
cador durou apenas cinco minutos com Iury a 
empatar a partida, a cinco minutos do fi m.

Ainda na 1.ª Divisão, mas na Série 2, o So-
brosa saiu vencedor da receção à equipa mar-
coense, o Vila Boa do Bispo. A turma de Cristia-
no Santos venceu por 4 – 3 um dos adversários 
diretos na tabela classifi cativa. 

Na 2.ª Divisão, Série 1, o Baltar recebeu e 
venceu o Campo Lírio por 2 – 1. Atualmente, o 
conjunto baltarense ocupa a 8.ª posição com 
oito pontos.
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Divisão Honra da AF Porto

Empate em Felgueiras

CRISTINA BORGES
— texto  —

A 
equipa de trail Dá-lhe gás running 
team fisioduo venceu a 2.ª edição 
do Trail do Monte Meda, prova or-
ganizada pela secção de trail run-

ning do Aliados de Lordelo, com o apoio 
da junta de freguesia, no passado dia 13 
de outubro, nas imediações do cruzeiro de 
Meda.

“Foi uma boa prova, numa manhã 
que começou com chuva em trilhos bas-
tantes técnicos. A prova foi bem organi-
zada e percorremos 14 quilómetros de 
adrenalina”, refere o atleta Vítor Silva em 
nota de imprensa.

 Além do pódio coletivo, a Dá-lhe Gás 

Equipa de Lordelo vence
2.ª edição Trail Monte Meda

Gandra “não larga” liderança

À 
sétima jornada da Divisão Elite, 
o Aliança de Gandra mantém-se 
confortavelmente no primeiro lu-
gar da tabela classificativa. A equi-

pa gandarense voltou a vencer na receção 
ao Freamunde. 

Os primeiros 45 minutos do encontro de-
correram sob grande equilíbrio, onde se mos-
trou essencial a atenção dos guarda-redes de 

ambas as partes.
O destaque do primeiro tempo foi mes-

mo o golo de Luís Nunes que colocou os da 
casa em vantagem à passagem do minuto 
38. O remate colocado do camisola 25 do 
Gandra viria tornar-se decisivo no desfecho 
do encontro.

Na segunda parte, os visitantes entraram 
determinados a inverter o resultado, mas 
Brandão mostrou-se especialmente inspira-
do e foi determinante para impedir que os 
freamundenses faturassem. 

Divisão Elite da AF Porto

A 
sexta jornada da Divisão de Honra da 
AF Porto foi inaugurada no sábado por 
Felgueiras B e Nun’Álvares. A equipa do 
concelho de Paredes deslocou-se ao 

concelho felgueirense para defrontar o conjunto 
B local e somar uma vitória depois de dois jogos 
sem vencer.

O conjunto orientado por Eduardo Moreira 
entrou atrevido e motivador, protagonizando a 
primeira jogada de perigo. Paiva isolou-se frente 
a Vítor Martins, mas o guardião da casa conse-
guiu travar a investida do dianteiro recaredense.

Quem não marca, arrisca-se a sofrer, e foi 
exatamente o que aconteceu ao Nun’Álvares 
que viu o Felgueiras chegar à vantagem ainda 
antes do intervalo, por intermédio de Luisinho.

Na segunda parte, a turma de Recarei entrou 
determinada em ir à procura do golo, que não 
tardou muito em aparecer. Aos 54 minutos, Chi-
co empatou o marcador.

Até ao final da partida, ambos os conjuntos 
procuraram chegar ao golo que não chegaria a 
aparecer até ao fim dos 90 minutos.

O empate fez o Nun’Álvares descer um de-
grau na tabela classificativa, ocupa atualmente o 
5.º lugar com 11 pontos. Já o Felgueiras B é 10.º 
classificado com sete pontos.

No final do jogo, Eduardo Moreira conside-
rava: “Sabíamos que iríamos encontrar uma 
equipa com grande qualidade individual e 
também coletiva, sem saber, porém qual/
quais os intervenientes, o que nos traria al-
gumas reticências sobre o abordar do jogo. 
Ainda assim, aconteceu o que estávamos à 
espera, um Felgueiras a tentar jogar o jogo 
pelo jogo, fruto da juventude e ambição 
dos atletas. Quanto a nós, aconteceu o que 
nos tem acontecido: criámos, mas não con-
cretizámos e acabamos por sofrer antes do 
intervalo. Claro que abala sempre sofrer pri-
meiro e até antes do intervalo, mas, serenos 

e respeitando aquilo que trabalhamos, corri-
gimos algumas coisas e acabámos por empa-
tar. Não fizemos o segundo ou terceiro golo 
por desacerto e más tomadas de decisão na 
hora de finalizar”.

O técnico recaredense recusa falar em justi-
ça no marcador, mas admite que “a haver um 
vencedor seríamos certamente nós pelas 
oportunidades que criámos”.

Depois de um início de época com três vi-
tórias consecutivas, o Nun’Álvares está há três 
jogos sem vencer, ao que Eduardo Moreira jus-
tifica: “Os resultados para muitas pessoas 
são o maior indicador avaliativo do trabalho, 
para mim é frustrante não vencer, mas mais 
do que isso é não trabalhar para o conseguir. 
Quanto a isso estamos muito tranquilos, por-
que de tudo temos feito para contornar estes 
resultados menos bons e de certeza que va-
mos voltar à normalidade, que é ganhar”.

Na próxima jornada, o Nun’Álvares recebe o 
Alfenense orientado por Joel Oliveira, um treina-
dor que conhece bem a equipa de Recarei, ainda 
assim Eduardo Moreira assegura: “Não há jogos 
fáceis. Quanto ao treinador conhecer bem a 
minha equipa, ainda bem pois, poderá ter ou 
não maior vantagem para o jogo”.

O triunfo mantém o Aliança de Gandra 
líder isolado da Série 2, com 17 pontos. Já o 
Freamunde ocupa a nona posição, com nove 
pontos somados.

No final do encontro, Mário Rocha “Neste 
momento não olhamos muito para a posi-
ção na tabela classificativa, mas é sempre 
importante um motivo de orgulho estar 
neste lugar e fazer felizes todas as pessoas 
que nos apoiam”.

Apesar da liderança à sétima jornada, o 
técnico gandarense recusa “favoritismos”: 

“Ainda é cedo para isso. O campeonato ain-
da nem chegou a meio, a qualquer altura 
pode surgir um resultado menos bom por-
que as equipas estão muito competitivas 
e isso pode fazer-nos mudar de posição”. 
Ainda assim Mário Rocha garante: “Tudo 
iremos fazer para apresentar um futebol 
de qualidade, que é esse o nosso grande 
objetivo, e atrair as pessoas a irem ver os 
nossos jogos. Mais para a frente, se assim 
se proporcionar, pensaremos no objetivo 
da classificação”.

running team venceu o trofeu Equipa Per-
formance e arrecadou vários pódios indivi-
duais. Marco Faria foi 2.º na geral do trail 
curto, onde venceu o atleta João Amorim, 
do FC Penafiel. NO escalão M40 Marco Faria 
foi segundo e partilhou o pódio com o co-
lega Abílio Almeida, 3.º classificado.

A atleta Sara Ferreira venceu no escalão 
sub23 e Natália Pires foi segunda entre as 
seniores femininas. Já Adérito Oliveira e 
Pedro Dias subiram ao 2.º e 3.º lugares do 
pódio nos seniores masculinos, respetiva-
mente.

A 2.ª edição do Trail do Monnte Meda 
contou ainda com um trail de 23 quilóme-
tros, onde venceu Mário Pinto, do Grupo 
Desportivo e Cultural de Castelo de Paiva e 
uma caminhada de oito quilómetros.

uA equipa Dá-lhe Gás running fisioduo conquistou nove pódios na
     prova que decorreu nas imediações do cruzeiro de Meda, em Lordelo.
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D
epois da primeira derrota da época 
em casa, na ronda anterior, o União 
Sport Clube de Paredes voltou a jogar 
“dentro de portas”. Desta vez, o ad-

versário foi o Futebol Clube Pedras Rubras, um 
dos opositores diretos na tabela classificativa.

A equipa da casa não estava disposta a 
sofrer novo desaire “na sua muralha” e man-
teve-se “alerta” e determinada em procurar 

Campeonato de Portugal

A 
delegação de Paredes da Associação 
Portuguesa de Deficientes (APD) está 
a pedir o apoio de empresas e da so-
ciedade civil, para manter o projeto de 

desporto adaptado que é referência na região.
O próprio presidente da associação, Adão 

Barbosa, pede um maior envolvimento da 
comunidade no apoio a uma equipa que re-
presenta Paredes no campeonato nacional 
de basquetebol. “Tivemos desde sempre 
empresas e beneméritos que, graças ao 

Chuva atrapalha e faz escorregar
CRISTINA BORGES

— texto e foto —
oportunidades que permitissem chegar com 
perigo à baliza contrária.  

Um jogo em que as condições climaté-
ricas dificultaram a prática desportiva com 
qualidade, a partida foi pautada por muita 
disputa de bola e duelos individuais. 

A chuva intensa que se fez sentir no Com-
plexo Desportivo de Paredes acabou por pre-
judicar o desempenho de ambas as equipas 
que mostraram dificuldade em pôr em prática 
a estratégia montada para o encontro.

Obstáculo ainda maior surgiu para a tur-

ARQUIVO

Eurico Couto novamente castigado

seu carinho pela equipa e vontade de aju-
dar, foram fundamentais na manutenção 
deste projeto desportivo. Mas a verdade é 
que não está a ser fácil para a APD dar se-
guimento a este esforço financeiro, com os 
parcos recursos de que dispõe”. 

Entre despesas federativas e internas, ine-
rentes sobretudo à manutenção de equipamen-
tos e materiais de treino, os compromissos são 
muitos, e Adão Barbosa pede ajuda aos pare-
denses. “Precisamos da ajuda da comunidade 
e do setor empresarial do concelho para que, 
dentro das suas possibilidades, possam dar o 

APD Paredes pede apoio para manter desporto amador
uA equipa de basquetebol em cadeira de rodas precisa de arranjar patrocínios para a nova época desportiva, que arranca a 19 outubro.

seu contributo à manutenção desta equipa. 
Compreendemos que a conjuntura financei-
ra possa não ser sempre favorável a grandes 
apoios, e conhecemos os constrangimentos 
financeiros que o Estado e as entidades locais 
sentem na atribuição de apoios ao desporto, 
mas Paredes vai ter que dar o seu sinal, de 
que quer ter desporto adaptado de elite na-
cional no concelho. Acreditamos que, mesmo 
com apoios singelos e nada exorbitantes, 

conseguiremos perfeitamente levar este bar-
co a bom porto e manter a APD Paredes entre 
os melhores do país”.

O campeonato nacional de basquetebol em 
cadeira de rodas começa este fim de semana e 
reserva ao APD Paredes uma deslocação a casa 
do APD Braga. Uma semana depois, a 26 de 
outubro, a equipa paredense estreia-se perante 
os seus adeptos, no Pavilhão Rota dos Móveis, 
onde vai medir forças com o APD Leiria.

ma paredense quando, a meia hora do fim da 
partida, Jorginho foi expulso por acumulação 
de cartões amarelos. No final do jogo, Eurico 
Couto também viu a cartolina vermelha de-
vido ao comportamento incorreto do banco.

O encontro acabaria mesmo empatado a 
zero, mantendo os três pontos de diferença 
entre as duas equipas. O Paredes ocupa atual-
mente o 11.º lugar com nove pontos, o Pedras 
Rubras é 13.º classificado com seis.

No final do jogo, Eurico Couto falava em 
injustiça no resultado: “Fomos a equipa que 
procurou e criou mais situações para vencer. 
Apesar de estarmos reduzidos a dez ele-

mentos durante muito tempo não nos impe-
diu de ser a equipa mais próxima do golo e, 
por isso, acho que o resultado é injusto”.

Questionado sobre o motivo pelo qual o 
Paredes não conseguiu sair vitorioso da par-
tida, o técnico paredense apontou: “Não te-
mos sido eficazes e faltou discernimento 
no último passe”.

Apesar do resultado, Eurico Couto salien-
tou a “resposta positiva dos meus jogado-
res jogando contra várias adversidades. 
Demonstraram boa capacidade mental e 
determinação para superar todos os obs-
táculos”. 
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ESPAÇO ESCOLA

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

F
oi com muita 
satisfação o 
Agrupamento 
de Escolas de 

Sobreira recebeu a 
notícia da atribuição 
do nível avançado do 
Selo de Escola Saudá-
vel. O selo é o reco-
nhecimento do tra-
balho realizado para 
promover a saúde de 
forma integral e siste-
mática.

Esta distinção é 
uma iniciativa da Direção-Geral de Educa-
ção em colaboração com a Direção-Geral de 
Saúde e destina-se aos Agrupamentos de 
Escola ou escolas não agrupadas que, atra-
vés das suas práticas e projetos educativos, 
promovem:

a) o bem-estar da comunidade educati-
va;

SELO ESCOLA SAUDÁVEL

● Agrupamento de Escolas de Vilela 
..................................................................................................................................................................................................................

E
ra um leão como ou-
tro qualquer, gostava 
de caçar, de atacar os 
predadores, pois era 

normal, mas existia uma ca-
racterística muito singular 
neste animal: foi domestica-
do pelo Jardim Zoológico. O 
Zoo queria muito um leão e, 
por uma razão inexplicável, 
escolheu este. 

Quando o apanharam, 
levaram-no logo para o 
Jardim Zoológico da Maia. 
Nessa altura, eu e todos os 
colegas da minha turma fomos lá, numa vi-
sita de estudo para assistir à nova aquisição. 
Quando lá chegámos, deparámo-nos com a 
presença de imensos animais de todas as es-
pécies, como por exemplo, um tigre, um ele-
fante, um macaco, uma zebra, entre outros. 

O animal do Zoo de que eu gostei mais 
foi o leão, pois é o meu animal favorito e 
quando soube que podíamos fazer-lhe fes-
tas, fui logo a correr ao encontro dele, sem 
qualquer receio. Mas, havia um grande pro-
blema: como ele tinha acabado de chegar, 
não me devia aproximar por causa dos seus 
instintos de caçador. Fiquei muito triste por 

O 
meu cão chama-se Putchi e é o meu 
animal favorito. O Putchi tem pelo 
castanho e é bastante brincalhão, 
por vezes traquina, mas sempre mui-

to amável com as pessoas e muito fofo comigo.
Nós costumamos ir passear regularmen-

te. Uma vez fomos até à floresta e eu ia tão 
entusiasmada por ir passear com ele, que 
não memorizei o caminho. Era verão, estava 
calor e nós brincámos até começar a escure-
cer. Quando chegou a hora de regressarmos a 
casa, eu estava perdida, não sabia sair da flo-
resta e comecei a 
ficar muito preocu-
pada e assustada. 
Já estava a pensar 
que íamos ficar ali 
durante a noite.

O Putchi co-
meçou a sentir o 
meu nervosismo 
e a minha insegu-
rança. De repente, 
afastou-se de mim 
durante algum 
tempo. Nesse mo-
mento, fiquei ain-
da com mais receio 
de que alguma 

● Gonçalo Dias da Silva, 7.º G, n.º 5 ● Joana Gaspar, 7.ºG, nº 8

O meu animal preferido

não poder tocar nele!
Entretanto, todos nós apanhámos um 

grande susto, porque repentinamente, esse 
leão saiu da jaula e começou a correr em di-
reção a nós. Os meus colegas fugiram ime-
diatamente sem deixar rasto, mas eu não. O 
leão chegou à minha beira e rugiu, porém eu 
disse-lhe:

- Ouve, eu não quero fazer-te mal! Só que-
ro ser teu amigo.

Dito isto, o animal voltou com calma e 
confiança para a respetiva jaula. Finalmente, 
tudo voltou a estar em segurança e, de vez em 
quando, vou com a minha família visitá-lo. ■

O meu cão de estimação
coisa nos pudesse acontecer e quando de-
cidi ligar à minha mãe para nos ir procurar, 
o Putchi apareceu muito cansado. Estranha-
mento, estava a dar-me sinal de que tinha 
descoberto o caminho para regressarmos a 
casa. Finalmente íamos sair dali, sem peri-
go, ufa! Comecei a segui-lo e, passado meia 
hora, chegámos a casa.

Nesse dia, percebi que o Putchi não era só 
um animal que eu estimava muito, mas um 
amigo com quem eu podia contar sempre, 
em todos os momentos da minha vida! ■

b) as relações interpessoais saudáveis;
c)a participação envolvimento da comu-

nidade educativa;
d)os resultados de aprendizagem;
e) uma imagem positiva da escola.
O Agrupamento recebeu um certificado e 

poderá usar o selo digital em elementos de co-
municação durante os próximos dois anos. ■

DIA DAS ACESSIBILIDADES

A 
Associação Salvador 
lançou o desafio e a 
Escola Básica e Secun-
dária de Sobreira acei-

tou-o.
No dia 10 de outubro, todas 

as escolas que aderiram à ativi-
dade proposta por esta Associa-
ção, realizaram um ‘peddy paper’ 
para verificar de que forma al-
guns edifícios estão preparados 
para que pessoas com mobili-
dade reduzida possam aceder 
de forma autónoma. Em todos o 
país, estiveram envolvidas cerca 

de 13.500 pessoas, en-
tre alunos, docentes e 
não docentes.

Na nossa esco-
la, participaram duas 
turmas de nono ano, 
alguns alunos com ne-
cessidades especiais de 
saúde e um ex-aluno 
que necessita de cana-
dianas para se deslocar. 
A atividade contou com 
a colaboração de seis 
docentes, sendo três do 
Núcleo de Estágio de 
Educação Física.

Os alunos percorre-
ram a escola e o edifício 
da Estação de Recarei-Sobreira para verificar 
se a entrada nos edifícios é acessível, se existe 
um lugar de aparcamento destinado a pes-
soas com mobilidade reduzida, se existe uma 
casa de banho adaptada e se é fácil circular 
em cadeira de rodas dentro dos diversos es-
paços. O que se verificou é que existem ram-
pas, mas nem todas permitem a circulação 
de forma autónoma devido à inclinação e é 
necessário haver mais fiscalização pelo fac-

to de os lugares de aparcamento estarem, 
por vezes, indevidamente ocupados por 
viaturas de outros condutores e por auto-
móveis estacionados em cima do passeio. 
De qualquer forma, há uma preocupação 
de adequar os espaços. No entanto, a in-
tervenção nos edifícios poderia ser mais 
acompanhada por técnicos especializados 
e não ficar apenas por noções básicas dos 
equipamentos necessários para permitir a 

acessibilidade.
Os alunos partici-

param de forma inte-
ressada e empenhada 
e ficaram bastante 
sensibilizados para as 
barreiras que as pes-
soas com pouca mobi-
lidade enfrentam.

O dia foi ainda 
aproveitado para has-
tear a bandeira do 
projeto Alma Solidá-
ria, que realiza todos 
os anos imensas ativi-
dades de cariz solidá-
rio com alunos e com 
a comunidade local. ■
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
A LEI DA SEPARAÇÃO (II)

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

«O padre que se desenha na Lei da Separação é prestador de um serviço meramente cultual a uma asso-
ciação de cidadãos que o tem como empregado (Seabra, 2009:125).»

A 
resposta dos párocos pareden-
ses à questão das cultuais foi, 
naturalmente, de total sinto-
nia com a posição dos bispos, 
expressa no Protesto Colectivo, 

bem como do próprio Papa, na encíclica 
Iamdudum in Lusitania. Seis meses depois 
da primeira missiva dirigida ao clero do 
concelho e já há muito expirado o prazo 
definido pela Lei para a constituição das 
cultuais, o administrador António Augus-
to faz publicar um edital onde chama a 
atenção «para a situação ilegal em que se 
está exercendo o culto público da religião 
católica nas freguesias deste concelho, em 
nenhuma das quais se constituiu corpora-
ção encarregada do culto, ou agrupamento 
cultual transitório» (O Povo).

Mas este não seria, contudo, o único 
acto colectivo de «resistência clerical» aqui 
verificado. Outra das mais salientes deter-
minações republicanas a respeito do clero 
teve que ver com a sustentação, ou meios 
de subsistência, dos párocos e coadjutores. 
O artigo 5.º da Lei da Separação extinguia as 
côngruas (ou «direitos paroquiais») a partir 
de 1 de Julho. Para além destas, também 
as demais contribuições em uso e costume 
em cada paróquia, como «oblatas, obradas, 
primícias, sobejos de cera e demais benes-
ses», acabavam retiradas da posse e direito 
dos eclesiásticos. No seu lugar, instituiu-se 
a atribuição de uma pensão vitalícia, dedi-
cando-se à mesma um capítulo inteiro na 
Lei, constituído por 43 artigos.

A «pensão eclesiástica» era, contudo, 
olhada pela Igreja como uma forma de su-
jeição e controlo do clero às determinações 
republicanas. «O padre que se desenha na 
Lei da Separação é prestador de um serviço 
meramente cultual a uma associação de ci-
dadãos que o tem como empregado» (Sea-
bra, 2009:125). 

À partida, estavam já excluídos do di-
reito à pensão todos aqueles que, retroac-
tivamente, se haviam manifestado contra 
o regime republicano, que haviam protes-
tado contra a expulsão dos jesuítas, contra 
a lei do divórcio, do registo civil ou contra 
quaisquer outras determinações do pós-
5 de Outubro. Estavam também excluídos 
os sacerdotes docentes em escolas ou se-
minários, os estrangeiros, os reitores de 
santuários, os padres que prestavam ser-
viços em cúrias ou paços episcopais. Ou 
seja, a pensão seria atribuída apenas aos 
ministros da religião que exercessem fun-
ções paroquiais nas catedrais ou igrejas 
«dependentes da intervenção do Estado», 
como bispos titulares e auxiliares, cónegos 
(e outros capitulares), párocos e coadjuto-
res de paróquia. Sob pena de perderem «os 
benefícios materiais do Estado», impunha-
-se aos padres e bispos o cumprimento da 
legislação republicana, a obediência às leis 

da Separação e do Registo Civil. No fundo, 
era exigido aos membros da Igreja que fos-
sem ou se tornassem «bons republicanos». 

O sistema havia sido criado com requin-
tes objectivamente vexatórios e humilhan-
tes para o clero. Desde logo, os rendimen-
tos que constituiriam parte fundamental 
do fundo de pensões proviriam não da 
receita geral do Estado, mas directamente 
da alienação de bens da própria Igreja (art.º 
104). A legislação estabelecia ainda um re-
gime sucessório considerado «ofensivo», 
que não fazia distinção do clero celibatário 
católico, prevendo, em caso de morte do 
pensionista, a atribuição de parte da pen-
são à «viúva» ou aos «filhos menores» (art.º 
152). O montante da remuneração depen-
dia de um «julgamento», tomado «local-
mente pelos notáveis republicanos seus 
rivais ou inimigos políticos (…) de molde 
a transformar a atribuição da pensão numa 
humilhação pública bem orquestrada» 
(Seabra, 2009:141). Previa-se a concessão 
da pensão a padres punidos ou afastados 
(art.º 117), com a «intenção de desautori-
zar os bispos e desprestigiar o clero» (idem, 
ibid.). Além disso, poderia ainda ser atribuí-
da aos ministros da religião que deixassem 
de o ser por terem «contraído ou contrair o 
seu casamento» (art.º 150), contrariando e 
afrontando especialmente, uma vez mais, a 
lei eclesiástica do celibato sacerdotal.

Para gerir todo o processo de fixação e 
atribuição de pensões, foi criada uma Co-
missão Nacional e ainda uma comissão pró-
pria em cada distrito (comissões distritais). 
A do Porto foi constituída a 25 de Maio de 
1911, tendo a sua sede no Tribunal da Rela-
ção. A dita comissão deveria ser composta 

por um vogal ministro da religião católica, 
i.e. alguém que ocupasse a posição de «re-
presentante do clero» com que, no fundo, 
se pretenderia «legitimar» eclesiasticamen-
te o processo. Todavia, nenhum sacerdote 
se predispôs a tal. Foi então nomeado «à 
força» o pároco «mais próximo», o P.e Júlio 
César da Costa Maia, titular de S. Bento da 
Vitória, paróquia onde se situava e se situa, 
de resto, o edifício do tribunal. Mas nem 
mesmo este, contudo, compareceu a qual-
quer das sessões. O clero resistia, assim, em 
todas as instâncias.

A lei não obrigava os titulares de dio-
ceses (bispos, cónegos) ou paróquias (pá-
rocos a título definitivo) a requererem a 
pensão. Elas eram atribuídas de imediato 
a quem à partida reunisse as condições 
para tal. Aos potenciais beneficiários basta-
va apenas «não as recusar». Para a recusa, 
note-se, era necessário um acto formal, no-
meadamente através de requerimento, por 
meio de papel selado e com assinatura re-
conhecida (art.º 115). Mesmo assim, duran-
te o mês de Junho e Julho, fora publicado 
no jornal católico O Grito do Povo a lista de 
párocos que assumiam através da imprensa 
a sua recusa à «lei iníqua».

O facto de a pensão ser concedida «por 
defeito», fez com que fossem desencadea-
dos processos de atribuição a todos os pa-
dres que, por alguma razão, a não tivessem 
recusado prévia e formalmente. Pode ter 
sido esse o caso do então pároco da Sobrei-
ra, o P.e Bernardino Barbosa da Silva Leão, 
a quem a comissão distrital enviara carta 
com o seguinte teor: «Não tendo V. Ex.cia 
renunciado à pensão e tendo por isso de 
lhe ser arbitrada independentemente de 

requerimento, remeto incluso questionário 
para ser preenchido e devolvido» (Livro de 
Reg. Corr. Expedida da Comissão de Pensões 
Eclesiásticas, ADP, nº24, fls. 127). O cléri-
go devolveu o referido questionário em 
branco (Registo dos Acórdãos da Comissão 
de Pensões Eclesiásticas, Proc.º nº9, fls. 77, 
ADP), o que fez com que a comissão des-
se parecer negativo (a 20 de Dezembro de 
1913) à concessão do benefício.

Também o padre António José da Sil-
va Gonçalves, pároco de Vandoma, lhe 
viu ser atribuída indevidamente a pensão, 
publicada de resto em Diário de Governo. 
Porém, na sua obra Verdadeiros Inimigos da 
República (1911:59), o autor esclarece: «Não 
aceito a pensão, não, senhores! (…) Não a 
aceito porque, se a aceitasse, colaborava 
com o legislador no seu confessado propó-
sito de exterminar a Religião Católica, em 
Portugal, dentro de três gerações». 

Um mês depois do início da actividade 
da comissão distrital de pensões, o cenário 
era pouco animador para as hostes gover-
namentais. No dia 22 de Junho, o presiden-
te do Tribunal da Relação, Abel Augusto 
Correia de Pinho, envia um telegrama ao 
ministro da Justiça, no qual informa não 
ter havido «nenhuma pensão legalmente 
pedida ou recusada» no distrito do Porto 
(LRCECPE, ADP, nº9, fls. 123v). Quatro dias 
depois, envia carta a explicar com maior 
detalhe a mensagem do telegrama ante-
rior. Nela referia que «ainda nenhum Minis-
tro da Religião Católica deste distrito, de-
finitivamente provido, desistiu legalmente 
da pensão, conquanto alguns tenham dito, 
em ofício, que a rejeitam, e muitos poucos, 
que a aceitam». Acrescentou ainda, o mes-
mo juiz, que nenhum «apresentado, enco-
mendado ou coadjutor a requereu». Em 
Novembro, noutra correspondência, é refe-
rido que «de todos os Ministros da Religião 
do distrito só um tinha pedido a pensão, 
mas que também este, pároco de Campa-
nhã, tinha renunciado à mesma mais tarde» 
(idem, nº21, fls. 126v). 

Conclusão: no final de 1911, nenhum 
padre da diocese do Porto havia aceita-
do a condição de «pensionista». Nenhum 
caíra na perspectivada «armadilha» legis-
lativa. Nenhum cedera ao «instrumento» 
que teria, segundo a Igreja, a sub-reptícia 
intenção de «dominar o clero» (Seabra, 
2009:126). A recusa quase unânime a ní-
vel nacional foi, segundo o jornal católico 
paredense Defesa (22/09/1911), um «golpe 
formidável» contra a Lei da Separação.

PUBPUB
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FICHA TÉCNICA

1781
Morte de Edward Hawke aos 76 anos;
____________________________________

1797
Pela Paz de Campo Fórmio entre a França 
e a Áustria, esta cede a Bélgica e a Lom-
bardia à França e obtém a Istria, a Dal-
mácia e Veneza, e por acordo secreto a 
Austria cede à França a margem esquerda 
do Reno, de Basileia a Andernach, e livre 
circulação no Reno, em troca da ajuda 
francesa na obtenção do arcebispado de 
Salisburgo e de parte da Baviera;
____________________________________

1798
Morte de Francisco José Lacerda e Almei-
da, geógrafo e explorador do continente 
africano;
____________________________________

1811
Guiné Portuguesa. Achando-se preso pe-
los soldados da guarnição e criminosos 
retirados do cárcere do reino, o gover-
nador de Bissau, sargento-mór Gouveia, 
conseguiu este enviar uma carta ao capi-
tão geral da Serra Leoa, Charles Maxwell, 
pedindo-lhe solicitasse ao governador de 
Cabo Verde providências a fim de ser pos-
to em liberdade e condenados os chefes 
da insubordinação;

1849
Compositor e pianista polaco, morre Frédéric 
Chopin, com 39 anos;
_____________________________________

1853
Fundada em 1852 sob o nome Paquete Co-
mercial, a Folha Comercial da Praça de Lisboa, 
passa a designar-se Jornal do Comércio;
_____________________________________

1909
Armand Zippel, aviador francês, realiza o pri-
meiro voo em aeroplano com motor em Por-
tugal, no hipódromo de Belém;
_____________________________________

1915
Nascimento do dramaturgo norteamericano 
Arthur Miller, autor, nomeadamente de “A 
morte de um caixeiro viajante” e “As bruxas de 
Salém”;
_____________________________________

1920
John Reed. Tinha 32 e morreu. Escritor e líder 
comunista norteamericano, foi o célebre au-
tor do livro “Dez dias que abalaram o Mundo”;
_____________________________________

1931
Al Capone – gangster norteamericano – é 
condenado a 11 anos de cadeia por fuga aos 
impostos;

1933
Albert Einstein, físico suíço de origem alemã 
chega aos EUA, fugindo da perseguição nazi, 
na Alemanha;
_____________________________________

1934
Morte de Santiago y Cajal, cientista espanhol 
e Prémio Nobel da Medicina, em 1906, aos 82 
anos, e deu um grande contributo para o co-
nhecimento do sistema nervoso;
_____________________________________

1957
Atribuído ao escritor francês Albert Camus, o 
Prémio Nobel da Literatura. Celebrado autor 
de “O estrangeiro”;
_____________________________________

1975
Precedidos pelo rei Assan, os marroquinos ini-
ciam a “marcha da Paz no Sara espanhol”;
_____________________________________

1978
As negociações para a adesão de Portugal à 
comunidade Económica Europeia, tem lugar 
no Luxemburgo;
_____________________________________

1979
É atribuído a madre Teresa de Calcutá o Pré-
mio Nobel da Paz;

1983
Com 78 anos, morre o ensaísta, escritor e so-
ciólogo francês Raymond Aron;
____________________________________

1985
Atribuído ao escritor francês Claude Simon 
o Prémio Nobel da Literatura;
____________________________________

1988
Prémio Nobel da Medicina atribuído ao bri-
tânico James Black e aos norteamericanos 
Gertrude Elion e George Hitchins;
____________________________________

1991
Identificada por cientistas franceses e nortea-
mericanos a origem da doença de Kallman;
____________________________________

1995
Jordânia e Israel concluem os termos do tra-
tado de paz que será assinado no dia 26, na 
fronteira entre os dois países;
____________________________________

1997
Ernesto Che Guevara. Os seus restos mortais 
são trasladados para Cuba;
____________________________________

2009
A sexta edição do Prémio Literário José Sa-
ramago foi atribuída ao escritor João Tordo, 
autor de “As três vidas”, edição Quid Novi.

Dia 20
Museu municipal
15h00 – Ao domingo no museu: atividade “chapéus há mui-
tos”

De 21 a 27
Penafiel
Escritaria 2019 – Homenagem à vida e obra de Manuel Ale-
gre

Dia 27
Museu Municipal
15h30 – Atribuição do prémio de jornalismo – categoria car-
reira, Escritaria 2019

Dia 27
Museu Municipal
16h30 – Conferência “Obra de Manuel Alegre” e sessão de 
autógrafos

Dia 30
Auditório Germano Silva, biblioteca municipal
14h30 – Cinema de animação: “Capitão cuecas – o filme”

Dia 19
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Outubro Musical: concerto “Olimpo dos Deuses”, 
com a Orquestra da Fundação A Lord e o solista convidado, 
Fréderic Cardoso 

Dia 22
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches “História do dentinho”

Dia 24
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “Aprendo a ser crescido”, de 
Maria Maneru

Dia 24
Casa da Cultura de Paredes
Abertura da exposição de ilustração “Girls just wanna have fun”

Dia 27
Largo do Conde, Sobrado
Festa das castanhas

De 17 a 20
Biblioteca e arquivo municipal
Feira do livro

Dia 20
Biblioteca e arquivo municipal
16h00 – Apresentação do livro “O Foral de Felgueiras” de Ra-
quel Brochado, com ilustrações de Joana Antunes

Dia 18
Casa das Videiras
21h30 – Palestra “Viagem etnobotânica. Plantas aromáticas, 
medicinais e comestíveis do concelho de Lousada”

Dia 19
Salão nobre dos Paços do Concelho
21h00 – Noite “Ser Mulher”, exposição e apresentação do li-
vro de Lídia Soares
Dia 20
Salão paroquial de Sousela
14h30 – Miss e mister sénior 2019

Dia 24
Avenida Senhor dos Aflitos
Das 09h00 às 17h30 – Vaivém Oceanário

Dia 26
Parque do Areinho, Meinedo
09h00 – BioLousada, atividade “Criaturas das trevas…de 
manhã”

Dia 19
Paços de Ferreira
Das 10h00 às 20h00 – Maratona de fotografia, concurso

Dia 19
Auditório Centro Cívico Ferreira
21h30 – Festival de teatro municipal

Até dia 26
Biblioteca e arquivo municipal
Exposição documental “Morrer às mãos dos franceses”

Dia 26
Mosteiro de Pombeiro
21h30 – Ciclo de concertos: “Órgão de tubos”

Dia 29
Biblioteca e arquivo municipal
Abertura da exposição “A biblioteca do Doutor de Sobrado”
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CONVOCATÓRIA
PARA ASSEMBLEIA-GERAL

Ao abrigo do disposto no art.º 30.º dos estatutos convoco os as-
sociados para reunirem em Assembleia-geral extraordinária no dia 
2 de novembro de 2019, pelas 20:30 horas na sede da associação, 
sita na Rua de S. José, n.º 257, 4580-117 - Paredes, com a seguinte 
ordem de trabalhos:
- Aprovação do relatório e contas de gerência relativamente ao ano 
de 2018;
- Apreciação e votação do orçamento e programa de ação para 2020;
- Alteração/correção dos estatutos da associação;
- Alteração do valor da quota dos associados; 
- Aprovação do regulamento interno para a utilização de cadeiras de 
rodas, camas articuladas e outros equipamentos da associação.

Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos 
associados com direito a voto, a assembleia reunirá uma hora depois, 
com os associados que estiverem presentes – art.º 32.º dos estatu-
tos.

Paredes, 1 outubro de 2019

O Presidente da Assembleia,

António Joaquim Sousa Nunes da Costa

Poema sem título 2

Também tu David
Também tu partiste
Antes do fi m do teu tempo de partir
Como antes do fi m do seu tempo
Também partiu
O teu irmão Pedro

Quis assim o destino 
Eu não ter direito aos meus fi lhos.

Quis assim o destino
Que eu viva a sofrer esta loucura
De vos ver partir
Uma viagem sem regresso

Quis assim o destino 
E quis Deus
Que eu viva esta amargura
Até ao fi m dos dias que me restam
O fi m do meu tempo
Será breve

Assim será breve também
O nosso reencontro
Se Deus quiser

Armando Moreira (Marco)
7 outubro de 2019

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 12/88

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 20/85
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 2019/09/27, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Francis-
co Paulo de Lemos Dias (reqtº 4148/19), com residência em Rua das 
Flores, n.º 786, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, aos lotes 
nºs 75 e 76, descritos na Conservatória do Registo Predial nºs 410 e 
411, respetivamente, consistindo na eliminação do lote nº 76 por inte-
gração da sua área no lote nº 75, assim como da alteração da mancha 
de implantação e da área de construção, sito em PARTEIRA (RUA DO 
LOTEAMENTO), LORDELO, deste concelho.

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

O pedido de alteração de operação de loteamento, a informação 
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, SETE de OUTUBRO 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.

GOMES DE SOUSA

O COMISSÁRIO PADRE ANDRÉ

C
omeça assim a história 
deste Comissário do San-
to Ofício, André Pinto de 
Mendonça Barbosa:

André. Em 7 de De-
zembro de 1648 baptizei André fi lho 
de António Gomes de Sousa e de sua 
mulher Maria Cabral da Mota. Foram 
padrinhos Manuel Gomes de Men-
donça e Bárbara de Mendonça mo-
radores em Arrifana de Sousa. Jorge 
Pinto Vieira. [f57].

Foi abade de Castelões de Cepe-
da de Maio de 1673 a Abril de 1710.

Faleceu na mesma freguesia, na 
idade de 78 anos, só com a extrema 
unção por morrer de um acidente e 
se sepultou no meio da capela mor 
a 23 de Abril de 1725. Fez testamen-
to em que deixou por testamentei-
ro seu cunhado João Barbosa de 
São Miguel, morador na Quinta do 
Cabo.

In ‘Párocos de Castelões de Ce-
peda’, Porto, 2009.

Sobrinho paterno do padre Ma-
nuel Gomes Barbosa. E por sua irmã 
Mariana [que nasceu em Dezembro 
de 1652] foi tio dos padres Luís, An-
tónio, Caetano, André e Manuel. O 
dito sobrinho Luís também foi Co-
missário de Santo Ofício e Abade de 
Castelões da Cepeda.

No processo do padre André 
para admissão ao Santo Ofício cons-
tam as seguintes informações sobre 
os seus parentes:

É fi lho de António Gomes de Sou-
sa e de sua mulher Maria Cabral da 
Mota; o dito seu pai natural de Ar-
rifana de Sousa e hoje morador na 
freguesia do Salvador de Castelões de 
Cepeda de onde a mãe do suplicante 
é natural, Bispado do Porto.

Pela parte Paterna. Neto de Ma-
nuel de Sousa Rocha natural da fre-
guesia de São Tiago de sobre Arrifana 
e morador na de Arrifana de Sousa e 
de sua mulher Maria Gomes Barbosa 
natural de Arrifana de Sousa.

Pela parte Materna. Neto do Li-
cenciado Jerónimo Pinto da Mota 
Abade que foi, e morador na fregue-
sia do Salvador de Castelões de Ce-
peda, e natural da freguesia de São 
Paio de Fornos, Comarca de Paiva, 
Bispado de Lamego, e de Madalena 
Nogueira, natural da freguesia do 
Salvador do Monte de Sobretâmega 
e moradora na dita freguesia do Sal-
vador de Castelões de Cepeda.

Começa assim o seu requeri-
mento:

Eminentíssimo Senhor,
Diz André Pinto de Mendonça 

… que em razão de ter falecido o Li-
cenciado Manuel de Sousa Santiago 
Reitor que foi no lugar de Rifana de 
Sousa e servia de Comissário do San-
to Ofício; ela suplicante deseja servir 
a Deus nosso Senhor no dito lugar, e 
exercício do Comissário falecido.

Pede a Vossa Eminência lhe faça 
mercê precedendo as informações 
necessárias, mandando-lhe passar 
Carta de Comissário em lugar do fa-
lecido. E.R.M.

Recebeu o seguinte despacho 
da Inquisição de Lisboa:

Os Inquisidores de Coimbra infor-
mem com seu parecer. Lisboa, 7 de 
Fevereiro de1688.

Estes Inquisidores enviaram 
para a Mesa da Inquisição de Lisboa 
a seguinte informação:

Tomamos informação com o Co-
missário André Pinto Ribeiro sobre o 
procedimento e limpeza de sangue 

do Padre André Pinto de Mendonça, 
Abade do Salvador de Castelões de 
Cepeda que pretende ser Comissário 
do Santo Ofício conteúdo na petição 
inclusa de que Vossa Eminência nos 
manda informar, e nos diz o Inqui-
sidor informante que o pretendente 
tem todos requisitos necessários para 
a dita ocupação e assim nos pare-
ce capaz da mercê que pede, Vossa 
Eminencia mandará o que for servi-
do. Coimbra, em Mesa 5 de Abril de 
1688. Gonçalo Borges Pinto. João 
Carneiro de Morais.

[Gonçalo Borges Pinto natural 
de vila de Amarante e residente 
na Universidade de Coimbra. Dou-
tor em Cânones a 6 de Outubro 
de 1669. Provisão de Promotor da 
Inquisição de Lisboa a 26 de Feve-
reiro de 1673. E de Deputado da de 
Coimbra a 4 de Maio de 1674].

[João Carneiro de Morais, do Con-
selho de Sua Alteza, Desembargador 
do Paço, natural de Azurara junto a 
Vila do Conde, teve carta de Familiar a 
2 de Dezembro de 1670].

O Comissário André Ribeiro tinha 
respondido assim a uma incumbência 
de 10 de Março de 1688:

Muito ilustres senhores,
Fui ao lugar de Arrifana e tomei de 

pessoas fi dedignas e de crédito a infor-
mação que Vossa Senhoria me ordena 
da limpeza do dito pretendente que su-
posto na freguesia de Castelões aonde 
ele nasceu e reside, achei como tenho 
já informado a Vossa Senhoria que se 
dizia tinha fama de mulato pela parte 
paterna. Em o dito lugar de Arrifana 
donde o pai e avós paternos do pre-
tendente foram naturais achei que era 
falsa a dita fama e que o pretendente 
é limpo e de limpo sangue e geração 

e tem todos os Requisitos necessários 
para poder merecer a honra que Vossa 
Senhoria lhe quiser fazer e fi ca vizinho 
do dito lugar d’Arrifana que não tem 
Comissário e dista de mim uma grande 
légua a pessoa de Vossa Senhoria guar-
de Deus. Cristelos, Março 33 de 1688. 
O Comissário André Pinto Ribeiro. 

[André Pinto Ribeiro. Natural de 
Nespereira, foi abade de São Santo 
André de Cristelos. Teve Provisão de 
Comissário em 1684. O seu processo 
inclui o irmão António Pinto Ribeiro, 
Sargento-mor, que casou com Maria 
Nunes de Sousa cujo avô materno era 
o capitão Gonçalo Fernandes de Sou-
sa, de Castelões de Cepeda].

A inquirição principal, que ocupa 
a maior parte das cerca de 150 pági-
nas do processo, foi feita pelo Comis-
sário Francisco Alves de Lemos tendo 
como escrivão o Notário Pantaleão 
Gomes Pereira.

Foram inquiridas numerosas tes-
temunhas em Castelões de Cepeda, 
Arrifana de Sousa, Subarrifana e Sal-
vador do Monte, para se saber o que 
constava sobre seus pais e avós. 

A 18 de Outubro de 1688 na cape-
la de Nossa Senhora da Guia, em Cas-
telões de Cepeda, o mesmo Comissá-
rio ouviu testemunhas acerca de uma 
Maria, fi lha de Antónia, que achou ser 
fi lha do padre André o qual a tinha em 
sua casa por fi lha.

Do mesmo modo em Guilhufe 
inquiriu sobre Manuel, fi lho de Isabel, 
do lugar de Retorta, que achava ser 
fi lho do dito padre André e se dizia 
publicamente que o dito abade An-
dré o embarcara para o Brasil como 
seu fi lho.

[Licenciado Comissário Francisco 
Alves de Lemos abade de São Cristó-

vão de Candemil. Formado em Câno-
nes a 23 de Janeiro de 1666].

O parecer favorável à entrada do 
padre André na Inquisição foi exarado 
nestes termos:

Vi estas diligências do Padre André 
Pinto de Mendonça Abade da Igreja do 
Salvador de Castelões de Cepeda Bispa-
do do Porto [que] pretende ser Comissa-
rio do Santo Ofício, e delas consta ser o 
pretendente fi lho e neto dos Pais e avós 
conteúdos em sua petição, e inteiro e 
legítimo Cristão Velho pelos ditos seus 
pais a avós paternos e maternos, e por 
tal o julgo e habilito para a dita ocupa-
ção e por ter as partes pessoais e requisi-
tos necessários e da mesma sorte julgo e 
habilito por Cristãos Velhos a Manuel, e 
a Maria, porque dizem as testemunhas 
ser do dito Abade pelas diligências jun-
tas que para o tal efeito se fi zeram das 
quais consta serem Cristãos Velhos sem 
contradição alguma. Lisboa, 25 de Ou-
tubro de 1688. Estêvão de Brito Fóios. 

O mesmo me parece. Lisboa, 8 de 
Novembro de 1688. João de Azevedo.

[Estêvão de Brito Fóios. Natural 
de Lisboa, fi lho do Desembargador 
Estêvão de Fóios. Doutor em Cânones 
a 4 de Outubro de 1663. Teve Provisão 
de Inquisidor de Lisboa a 5 de Abril de 
1675].

Feita Provisão de Comissário ao 
padre André a 20 de Novembro de 
1688.
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DIVERSOS

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 1/94

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 19/90

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 2019/10/04, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Joa-
quim Manuel Vieira Sousa e Ângela Fernanda Ferreira Alves  (reqtº 
4824/19), com residência em Rua António Araújo, nº 41, 2º Drtº Tras, 
freguesia e concelho de Paredes, ao lote nº 35, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial nº 721, consistindo no aumento da área de im-
plantação e redução da área de construção e da cércea para um piso, 
sito em PRACETA ZÉ DO TELHADO (LUGAR DE RIBEIROS ALTOS), 
PAREDES (EXTINTA FREGUESIA DE MOURIZ), 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, OITO de OUTUBRO 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 3/94 

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 2/92

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 2019/10/02, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por M.G. 
Fernandes – Indústria de Estofos, Lda (reqtº 4471/19), com sede em 
Travª das Fontainhas 3, concelho de Paços de Ferreira, ao lote nº 6, 
descrito na Conservatória do Registo Predial nº 1089, consistindo na 
alteração da área de implantação e da área de construção, sito em 
FERRUGENTA, LORDELO, deste concelho.

O período de consulta pública terá o seu início no quinto dia a 
contar da publicação do presente aviso em jornal local de divulgação 
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, DOIS de OUTUBRO de DOIS MIL e DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro ,

O Gestor de procedimento 1,

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

No âmbito da 6.ª Edição do Programa de Estágios Profissionais na Adminis-
tração Local (PEPAL), o Município de Paredes admite candidaturas de 14/10/2019 a 
25/10/2019, para as seguintes áreas: 

Ref.ª  A - Nível de qualificação 6- Um estágio para licenciados em  Turismo ou Li-
cenciatura em Gestão da Hospitalidade,  a ter lugar na Unidade de Dinamização Cultural 
e Turismo (Loja Interativa de Turismo de Paredes – LIT) do Município;

Ref.ª  B - Nível de qualificação 6- Um estágio para licenciados em Licenciatura em 
Administração Pública,  a ter lugar  na Divisão Aprovisionamento e Património do Município; 

Ref.ª  C - Nível de qualificação 6- Um estágio para licenciados em  Ciências da 
Comunicação,  a ter lugar no Setor de Comunicação do Município . 

Destinatários: Para além das habilitações académicas exigidas, os candidatos de-
vem preencher os seguintes requisitos: Tenham até 30 anos de idade, inclusive, ou até 
35 anos se forem portadores de deficiência com grau de incapacidade igual ou superior 
a 60%, ambas aferidas à data de início do estágio e estejam inscritos nos serviços de 
emprego do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP, I.P.), na qualidade 
de desempregados.

Planos dos estágios: 
Ref.ª A: Licenciatura em Turismo ou Licenciatura em Gestão da Hospitalidade:  1- 

Integração do estagiário (a) na estrutura orgânica, designadamente na Loja Interativa de 
Turismo de Paredes - LIT. Neste contexto o estagiário(a) deverá colaborar na receção e 
atendimento de visitantes/turistas, recorrendo ao uso de diferentes idiomas (inglês, Francês 
e espanhol) sempre que tal se torne necessário; Conhecer e desenvolver competências ao 
nível do património concelhio, de forma a ser capaz de o apresentar e dar a conhecer aos 
visitantes/turistas; Colaborar, sempre que necessário, no acompanhamento de grupos em 
visitas organizadas, assim como preparar e organizar itinerários e propostas de visitas para 
os mesmos; Apoiar todas as iniciativas de dinamização e promoção turística realizadas 
no interior da LIT, nomeadamente exposições, serviço educativo, entre outras; Colaborar 
nas ações de promoção e valorização dos produtos locais; Apoiar e colaborar em todas 
as atividades de serviço administrativo inerentes ao funcionamento da LIT, assim como 
do serviço de turismo, nomeadamente no que se refere à atualização de informação útil 
a disponibilizar ao público. 2- Integrar/acompanhar ações de promoção turística do conce-
lho, nomeadamente: desenvolver iniciativas para os agentes locais e em conjunto com os 
mesmos que permitam a promoção, valorização e reconhecimento dos recursos turísticos; 
promoção de eventos e iniciativas de valorização turística; recolha, tratamento e divulgação 
de informação turística; apoiar e colaborar na promoção do concelho através da participa-
ção em eventos turísticos organizados pela autarquia e outros agentes locais e nacionais.

Ref.ª B: Licenciatura em Administração Pública; Proceder ao tratamento e sistema-
tização da informação que assegure o inventário e cadastro de todos os bens móveis e 
imóveis, do domínio público ou privado do Município, atualizando permanentemente os 
seus elementos; Elaborar o cadastro e inventário dos bens móveis e imóveis e proceder 
à verificação e comparação sistemática entre as fichas de carga e os mapas de inven-
tário; Efetuar o registo interno de todos os bens, com base nas fichas de imobilizado, 
etiquetando, designadamente, mobiliário e equipamento existente nos serviços ou des-
locados para outros organismos; Efetuar a verificação e comparação física dos bens do 
ativo imobilizado com os respetivos registos, procedendo às regularizações a que houver 
lugar; Efetuar reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos do 
imobilizado, quanto aos montantes de aquisição e das amortizações acumuladas;

Ref.ª C: Licenciatura em Ciências da Comunicação: Colaborar no desenvolvimento 
das iniciativas culturais, desportivas, educativas e sociais municipais para a promoção 
do Concelho de Paredes e da Região, nomeadamente, na recolha e tratamento redatorial 
de informação para a divulgação pública da atividade municipal nos vários suportes de 
comunicação (Newsletters, Revista Municipal, Site e Redes Sociais); Registo fotográfico  
“reportagem fotográfica” e tratamento de fotos. Reportagem vídeo (com recolha e edição 

estágio. Este parâmetro será avaliado até ao máximo de 20 valores, da seguinte forma: 
Sem ações de formação frequentadas ou não relacionadas com a área- 10 Valores; 
Participação em ações de formação relacionadas com o posto de trabalho, que totalizem 
até 50 horas-12 Valores; Participação em ações de formação relacionadas com o posto 
de trabalho, que totalizem entre 51 horas e 100 horas-16 Valores; Participação em ações 
de formação relacionadas com o posto de trabalho, que totalizem entre 101 horas e 150 
horas- 18 Valores; Participação em ações de formação relacionadas com o posto de 
trabalho, que totalizem mais de 150 horas-20 Valores.

Apenas são consideradas ações comprovadas por certificados ou diplomas que 
indiquem expressamente o número de horas ou de dias de duração da ação. Sempre 
que do respetivo certificado não conste o número de horas de duração da ação, conside-
rar-se-á que cada dia de formação é equivalente a sete horas. 

Experiência Profissional (EP): Pretende-se determinar a qualificação dos candidatos 
para os estágios em causa, ou seja, o grau de adequação entre as funções/atividades já exerci-
das pelo candidato e a área do estágio. Apenas será contabilizado como tempo de experiência 
profissional o correspondente ao desenvolvimento em funções inerentes à área de estágio, 
que se encontre devidamente comprovado: Sem experiência ou até um ano de experiência 
profissional-10 Valores; Experiência igual a 1 ano e inferior a 2 anos- 14 Valores; Experiência 
igual a 2 anos e inferior a 3 anos-16 Valores; Experiência superior a 3 anos-20 Valores.

Entrevista Individual (EI): Visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiên-
cia profissional e aspetos comportamentais evidenciados durante a interação estabele-
cida entre o painel de entrevistador e o entrevistado. Será expressa numa escala de 0 a 
20 valores, com valoração até às centésimas e resultará da média aritmética simples das 
classificações: Experiência profissional, Conhecimento das tarefas inerentes ao cargo a 
desempenhar, Capacidade de comunicação, Relacionamento interpessoal e Capacidade 
de iniciativa, sendo cada um deles avaliado da seguinte forma: Elevado- 20 Valores;  
Bom- 16 Valores; Suficiente - 12 Valores; Reduzido- 8 Valores; Insuficiente -4 Valores.

Classificação Final: A classificação final será expressa de acordo com a seguinte fórmu-
la: CF = AC (40%) + EI (60%). Em situações de igualdade de valoração, serão utilizados os 
critérios de desempate abaixo mencionados, mantendo sempre a preferência na admissão os 
candidatos portadores de deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%.

Critérios de desempate: 1.º Candidato portador de deficiência igual ou superior a 
60%, caso se aplique; 

2.º Candidato com maior experiência na área para que é aberto o estágio; 3.º Can-
didato com maior média na habilitação académica exigida para a candidatura. 

É excluído do procedimento de avaliação o candidato que tenha obtido uma valora-
ção inferior a 9,5 valores em qualquer um dos métodos de seleção

Legislação aplicável: Decreto-Lei n.º 166/2014, de 6 de novembro, alterado e re-
publicado pelo Decreto-lei n.º 46/2019, de 10 de abril - estabelece o regime jurídico do 
PEPAL; Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril - Regulamenta o Programa de Estágios 
Profissionais na Administração Local (PEPAL); Declaração de Retificação n.º 20/2019, 
de 22 de abril - Retifica o 4.º parágrafo da Portaria n.º 114/2019, de 15 de abril; Portaria 
n.º 256/2014, de 10 de dezembro - fixa o montante mensal da bolsa de estágio no âmbito 
do PEPAL; Portaria n.º 142/2019, de 14 de maio – fixa o número máximo de estágios na 
6.ª edição – 2.ª fase do PEPAL; Despacho nº 8035/2019, de 11 de setembro - distribui 
pelas entidades promotoras o contingente de estágios da 6.ª edição – 2.ª fase do PEPAL.

Nota: O presente aviso não dispensa a consulta do aviso de abertura na totalidade, que 
se encontra disponível para consulta no Portal Autárquico (www.portalautarquico.dgal.gov.pt) e 
no sito da Internet do Municipio de Paredes, em (https://www.cm-paredes.pt/pages/675).

Edifício Paços do Concelho de Paredes, 11 de outubro de 2019. 

 O Presidente da Câmara,
- José Alexandre da Silva Almeida, Dr. -    

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 12/88

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 20/85

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 
2019/09/30, dá-se conhecimento que está aberto um período de con-
sulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Célia Maria 
Lemos das Neves (reqtº 4175/19), com residência em Rua da Costa 
Verde, nº 187, freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, ao lote nº 
109, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 444, consistindo 
na alteração da mancha de implantação e da área de construção, sito 
em PARTEIRA (RUA DA COSTA VERDE), LORDELO, deste concelho. 

O período de consulta pública terá o seu início no quinto dia a 
contar da publicação do presente aviso em jornal local de divulgação 
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, SETE de OUTUBRO 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.

AVISO
de imagem) para publicação nos suportes públicos de informação municipal; Desenvolvi-
mento de conteúdos de design de comunicação essencialmente para publicação digital 
(cartazes, muppis, flyers, banners); Apoio aos eventos para promover e divulgar a autar-
quia, assegurando a receção e acolhimento dos convidados institucionais e comunicação 
social;Apoio à equipa de logística dos eventos do Município (a realizar nos equipamentos 
da Câmara ou em equipamentos externos);Apoiar no terreno a distribuição dos materiais 
de comunicação na divulgação à população das atividades (culturais, desportivas, educati-
vas, sociais, entre outras) e serviços municipais, de forma rigorosa e permanente, assegu-
rando a veracidade e brevidade de todas as informações. 

Formalização de candidatura: As candidaturas são formalizadas através do preenchimento 
do formulário do nível de qualificação 6 (licenciatura) de que o candidato é detentor, disponível 
no Portal Autárquico (www.portalautarquico.dgal.gov.pt) e no sito da Internet do Municipio de Pa-
redes, em (https://www.cm-paredes.pt/pages/675), sob pena de exclusão, juntamente com os 
seguintes elementos, dentro do prazo estipulado para o efeito:  a) Declaração da Segurança 
Social da qual conste o registo de remunerações do candidato, ou da sua não existência;  b) 
Cópia do certificado de habilitações (licenciatura) onde conste a respetiva classificação;  c) Cópia 
do certificado de mestrado ou doutoramento, se aplicável;  d) Cópia dos certificados de formação 
profissional onde conste o respetivo número de horas ou, no caso de ações de muito curta dura-
ção como seminários e afins, a data de realização, se aplicável;  e) Cópia dos comprovativos da 
experiência profissional, se aplicável;  f) Cópia de comprovativo da incapacidade igual ou superior 
a 60 %, quando aplicável;  g) Curriculum Vitae detalhado, atualizado e assinado.

Nos termos do n.º 4 do art.º 4.º da Portaria n.º 114/2019, a prestação de informa-
ções falsas determina a exclusão de qualquer edição do PEPAL, bem como de qualquer 
programa de estágios profissionais financiados pelo Estado. Mais se acrescenta, que de 
acordo com o n.º 7 do art.º 6.º, a não comprovação dos requisitos bem como da informação 
complementar solicitada nos termos do ponto 11.1. do presente aviso constitui motivo de 
exclusão da edição do PEPAL.

As candidaturas deverão ser dirigidas ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pa-
redes, podendo ser entregues pessoalmente no Balcão Único do Município, sita na Praça 
José Guilherme-4580-130 Paredes, ou remetidas por correio, sob registo e com aviso de 
receção, para o referido endereço.

Só é admissível a apresentação de candidaturas em suporte de papel, não sendo 
aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

As candidaturas deverão referir expressamente a referência de estágio a que se can-
didata, não sendo consideradas as candidaturas que não a identifiquem corretamente. No 
caso de se candidatar a mais de que um estágio deverá proceder à formalização de uma 
candidatura para cada um dos estágios

 Métodos de seleção dos estagiários- critérios de ponderação: os métodos de seleção 
a utilizar serão Avaliação Curricular (AC) e Entrevista Individual (EI).

Avaliação Curricular (AC): Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Portaria 
n.º 114/2019, de 15 de abril, na avaliação curricular consideram-se os fatores: Habilitação 
académica- HA; Classificação final obtida- CO; Formação profissional- FP e Experiência 
profissional- EP; e de acordo com a seguinte fórmula: AC = (HA+CO+FP+EP) /4; em que : 

Habilitação Académica (HA): 
Habilitação Académicas de grau exigido à candidatura (licenciatura) - 16 Valores; 
Mestrado em estreita relação com a área de estágio a que se candidata - 18 valores; 
Doutoramento em estreita relação com a área de estágio a que se candidata - 20 

valores; 
Classificação final obtida (CO): 
Será considerada a classificação final obtida na licenciatura que habilita o candidato 

para o estágio, numa escala de 0 a 20 valores.
Formação Profissional (FP): Apenas será considerada a formação profissional que 

respeite as áreas de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área de 
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Castelões de Cepeda

António José de Bessa 
Cardoso

Faleceu
António José de Bessa Cardoso faleceu no pas-

sado dia 13 de outubro, com 49 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente em Nevogilde, 
Lousada. Era casado com Sandra Susana de Sousa Almeida.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam também que as missas de 7.º dia serão celebradas 
sexta-feira, dia 18, às 20 horas na igreja paroquial de Cristelo, Paredes, 
e segunda-feira, dia 21, às 19 horas na igreja paroquial de Nevogilde, 
Lousada. Antecipadamente agradecem a todos os que participarem 
nestes atos religiosos.

Beire

Maria Adelaide de Sousa 
Barbosa de Magalhães

Faleceu
Maria Adelaide de Sousa Barbosa de Magalhães 

faleceu no passado dia 13 de outubro, com 84 anos 
de idade. Era natural de Nevogilde, Lousada e residente em Beire, Pare-
des. Era viúva de José Freire Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na im-

possibilidade 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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

Comunica também que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, 
dia 22, às 19 horas na igreja paroquial de Beire, Paredes. Antecipada-
mente agradecem a todos os que participem nestes atos religiosos.

Rebordosa

Joaquim Augusto
Moreira Pinto

Faleceu
Joaquim Augusto Moreira Pinto faleceu no pas-

sado dia 5 de outubro, com 80 anos de idade. Era 
natural de Vila Boa de Quires e residente na Rua da Feiteira, n.º 158, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria das Dores da Costa Pin-
to que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, genros, noras, 
netos e demais família.

Vandoma/Rebordosa

Maria de Lurdes Soares 
de Brito Carvalho

Faleceu
Maria de Lurdes Soares de Brito Carvalho fale-

ceu no passado dia 12 de outubro, com 80 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua das Vendas, n.º 25 r/c, Vandoma, Paredes. Era casada com Flávio 
Jorge Carvalho que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, 
filhas, genros, noras, netos e demais família.

Lordelo

Ernesto da Silva Passos
Faleceu

Ernesto da Silva Passos faleceu no passado dia 
2 de outubro, com 71 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente em Lyon, França. 

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. 

Vilela 

Joaquim Ribeiro de Barros
Faleceu

Joaquim Ribeiro de Barros faleceu no passado 
dia 13 de outubro, com 93 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Duas Igrejas, Pareces, e residente 
na Avenida Nossa Senhora da Hora, n.º 91, freguesia de Vilela, conce-
lho de Paredes. Era viúvo de Maria Celeste Moreira da Silva.

Agradecimento 
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família vêm 

por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas, aquando do falecimento e funeral. Participam também que a 
missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 18 outubro, pelas 19 
horas, na igreja paroquial de Vilela. 

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.Gondalães

José António
Pinto de Oliveira

Faleceu
José António Pinto de Oliveira faleceu no passa-

do dia 5 de outubro, com 50 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 25 de Abril, n.º 
81, Gondalães, Paredes. Era casado com Antonieta da Rocha Carvalho.

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

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

Duas Igrejas

Joaquim Nunes Ferreira
Faleceu

Joaquim Nunes Ferreira faleceu no passado 
dia 2 de outubro, com 79 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua Aldeia 
Nova, n.º 247, Duas Igrejas, Paredes. Era casado com 
Albina de Jesus Sousa dos Santos.

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.

Paredes

António Augusto
da Rocha Gonçalves

Faleceu
António Augusto da Rocha Gonçalves faleceu no 

passado dia 8 de outubro, com 68 anos de idade. Era 
natural de Irivo, Penafiel e residente na Rua do Monte da Passagem, n.º 
11-A, Paredes. Era casado com Maria da Conceição de Sousa Ferreira 
Gonçalves.

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.

Vila Cova de Carros

Gaspar Correia
Faleceu

Gaspar Correia faleceu no passado dia 15 de ou-
tubro, com 84 anos de idade. Era natural de Miragaia, 
Porto e residente na Rua do Calvário, n.º 62, Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era casado com Maria Alice Bar-
bosa de Oliveira.

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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 
25 de outubro, às 19 horas na igreja paroquial de Vila Cova de Carros, 
agradecendo, também, desde já, a todos os que participarem nesta eu-
caristia.

Gandra

António Ferreira da Rocha
Faleceu

António Ferreira da Rocha faleceu no passado 
dia 2 de outubro, com 68 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente em Gandra, Paredes. 
Era casado com Júlia Ferreira de Sousa.

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

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

Lordelo

Marilda Moreira da Costa
Faleceu

Marilda Moreira da Costa faleceu no passado 
dia 9 de outubro, com 85 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Estrada Nacional 
209, n.º 2885, Lordelo, Paredes. Era viúva de António 
de Sousa Neto.

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. 

Madalena 

Manuel Soares Ribeiro
Faleceu

Manuel Soares Ribeiro faleceu no passado dia 14 
de outubro, com 61 anos de idade. Era natural de Ma-
dalena, Paredes e residente na Rua de Balmontes, n.º 
44, Madalena, Paredes. Era casado com Isabel Maria 
da Rocha e Costa.

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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 20 
de outubro, às 9 horas na igreja paroquial da Madalena, agradecendo, 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 
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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 DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

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

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 

em sua casa visitando-nos:

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

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