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O Nun’Álvares foi “repescado” para a Divisão de Elite e na 
próxima época vai jogar com o União de Paredes, Rebordosa 
e Aliados de Lordelo. Já o FC Parada conquistou por mérito 
próprio a subida à 1.ª Divisão da AF Porto.   —  Pág. 12 e 14

Nun’Álvares e FC Parada
festejam subida de divisão

A campanha “Um Sorriso pelo 
Gonçalo” já angariou 65 dos 100 
mil euros necessários à cirurgia 
que pode melhorar a vida do 
menino de 4 anos. Gonçalo Mo-
reira é portador da Síndrome de 
Moebius, um distúrbio neu-
rológico raro que lhe deixou 
a parte esquerda da cara 
paralisada. A cirurgia no 
México pode trazer-
-lhe mais qualidade de 
vida.  —  Pág.  9

Campanha solidária
já juntou 65 mil euros

A campanha “Um Sorriso pelo 
Gonçalo” já angariou 65 dos 100 
mil euros necessários à cirurgia 
que pode melhorar a vida do 
menino de 4 anos. Gonçalo Mo-
reira é portador da Síndrome de 
Moebius, um distúrbio neu-
rológico raro que lhe deixou 
a parte esquerda da cara 
paralisada. A cirurgia no 

já juntou 65 mil euros

NUN’ÁLVARES

FC DE PARADA

Alguns dos trabalhos mais emblemáticos de Eduardo Souto 
Moura vão estar expostos no auditório da Fundação A Lord 
até 15 de setembro. A exposição “Eduardo Souto Moura – 
mostra de arquitetura” será inaugurada dia 16 de junho, pe-
las 21h30, na presença do arquiteto.  —  Pág. 8

Projetos de Souto Moura
expostos na Fundação A Lord

Obras em ano de eleições
serão pagas pelo próximo

presidente da Câmara

O futuro presidente da câmara de Paredes vai herdar uma fatura pesada de obras realizadas pelo executivo
de Celso Ferreira em fi nal de mandato. A 13.ª revisão do orçamento da câmara de Paredes, aprovada com
os votos do PSD, fez transitar para 2018 o pagamento de uma fatura de cerca de 4 milhões de euros relativo
a obras feitas neste ano de 2017.
PSD justifi ca a medida com atrasos nos fundos comunitários. Já o PS critica o executivo por “empurrar os
pagamentos com a barriga para a frente” e avisa que as obras feitas à pressa podem vir a custar muito mais
à autarquia.
Para além desta fatura de 4 milhões de euros o novo presidente terá também de liquidar, até 31 de dezembro
de 2017, o empréstimo, de 2 milhões de euros, contraído pelo executivo no início deste ano.  —  Pág.  3
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SOCIEDADE

N
o nosso pequeno mundo, a 
sociedade do medo é a neces-
sidade absoluta de um novo 
sistema de valores.

Este nosso mundo materia-
lista agita-se e luta para gozar, de imediato, 
os prazeres mundanos da vida.

O homem precisa de verdade, de paz, 
de serenidade de espírito, sendo neces-
sário e urgente que o ser humano arranje 
maneiras de comportamentos que não se 
deixem acinzentar pela força centrípta da 
ambiguidade.

O nosso mundo precisa de uma enor-
me mudança mental e não o descontenta-
mento, a inquietude e a confusão que hoje 
nos marca.

Se todos formos capazes de encher o 
coração de amor, em vez de ódio, se conse-
guíssemos substituir a tristeza pela alegria, 
seria mais fácil unir todos os homens de 
boa vontade e ter a alma completamente 
liberta de desejos inconfessáveis.

O nosso mundo será sempre a imagem 
do que somos. E em muitas partes deste 
guerras e convulsões, que nos tornam de-
cepcionados e infelizes.

É claro que se vive aquilo que se deci-
diu designar a sociedade do medo, vive-se, 
de facto num tempo de medo, de obses-
são e de fobia, sinais de que é a sociedade 
moderna descontrolada, em que o indiví-
duo é escravo das conveniências sociais e 
da sofreguidão da máquina.

Vê-se que, em nome do sucesso, a psi-
cologia do salve-se quem puder impõe-se 
como um estilo de vida. 

O mundo precisa de uma nova cultura 
de espírito, de uma nova doutrina de soli-
dariedade prática e de valores de referên-
cia que humanizem o próprio homem. O 
mundo precisa de mais cooperação entre 
si do que concorrência.

É urgente voltar a acreditar em gran-
des causas de generosidade e, particular-
mente, de justiça social.

Sentimos no pulsar de todos os dias 
que as novas gerações anseiam por uma 
mudança, que estão sedentas de uma 
nova dinâmica, que necessitam de afetos 
e de uma política solidária.

É certo que o mundo não pode ser 
uma selva, não deve ser um teatro de feras 
onde as pessoas se queimam umas às ou-
tras em troca de um lugar ao sol.

Necessário é construir um novo siste-
ma de valores, adquirir novas dimensões 
culturais, éticas e intelectuais. A desejada 
civilização da solidariedade e da fraterni-
dade humana, com base no humanismo 
social exige um novo olhar político sobre 
os problemas do nosso século: criar uma 
nova civilização de fraternidade humana.

Para onde
caminha a

humanidade?
A 

unidade é reclamada pela popula-
ção há já vários anos e já começou 
a ser construída, não sendo certo 
contudo que esteja completa-
mente concluída aquando da visi-

ta do Chefe de Estado.
Porém, o momento será aproveitado para 

Marcelo Rebelo de Sousa apadrinhar a unida-
de dos bombeiros de Cete em Recarei, que 
deverá ter em permanência uma Equipa de 
Primeira Intervenção (EPI) para responder em 
caso de acidente ou incêndio.

O Posto Avançado fi cará instalado numa 
das áreas fl orestais mais densas do concelho 
de Paredes e onde a população está mais 
afastada do principal centro urbano do con-
celho.

Na passagem de Marcelo Rebelo de Sousa 
por Paredes está igualmente prevista a inau-
guração do Mercado da Terra, um espaço que 
será dinamizado pela Embaixada da Juven-
tude e pela Cooperativa Agrícola de Paredes, 
nas instalações localizadas no largo da feira 
de Paredes.

Antes de chegar a Paredes, o Presidente 
da República vai passar pelos municípios de 
Gondomar e Valongo, que juntamente com 
Paredes integram o Parque das Serras do Por-
to, que abrange aproximadamente 6.000 hec-

■O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem prevista uma visita a Paredes para a próxima 
segunda-feira, dia 19 de junho, em que irá apadrinhar o posto avançado dos bombeiros voluntários de 
Cete, que será instalado na freguesia de Recarei.

MARCELO REBELO DE SOUSA
visita Paredes na próxima segunda-feira

tares de fl oresta, incluindo as Serras de Santa 
Justa, Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria e Banjas.

Recorde-se que o projeto recebeu recente-
mente o Alto Patrocínio do Presidente da Re-

Helena Nunes (texto)

pública, que reconheceu a importância da va-
lorização e conservação deste território, classi-
fi cado como Paisagem Protegida Regional.

D
ecorreu nos dias 10 e 11 
de junho, em Paredes, um 
evento tuning com caráter 
solidário, a reverter para os 
bombeiros voluntários de 

Paredes. A iniciativa foi organizada por 
um grupo de amigos afi cionados por 
carros tuning, os “Lower More” e contou 
com a colaboração de Narciso Andrade, 
na legalização e licenciamento do even-
to e na mediação com a câmara de Pare-
des, GNR, Polícia Municipal e bombeiros.

 O evento decorreu no complexo 
desportivo das Laranjeiras, em Paredes, 
e as receitas de bilheteira foram entre-
gues aos bombeiros de Paredes. No total 
foram angariados 3.851,81 euros.

Durante os dois dias da iniciativa 
realizaram-se provas de arranque e top’s 
para eleger os melhores carros presentes 
no evento, nas diversas categorias.

“Este tipo de eventos são muito 
positivos, não só pelo dinamismo que 
trazem à cidade e a envolvência dos 
jovens e de diversas entidades, mas 
sobretudo porque têm como objetivo 
ajudar uma causa, neste caso os bom-
beiros”, sublinhou Narciso Andrade, tra-
çando um balanço positivo do evento 
que ajudou a corporação de bombeiros 
de Paredes.

■Iniciativa foi organizada por um grupo de amigos “Lower More” e decorreu nos dias 10 e 11 de junho, 
no complexo desportivo das Laranjeiras.

Helena Nunes (texto)

Evento tuning angariou
4 mil euros para Bombeiros de Paredes
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O 
próximo presidente 
da câmara de Pare-
des, que ganhar as 
eleições de 1 de ou-
tubro, vai herdar uma 

fatura de cerca de 4 milhões de 
euros para pagar, relativa a obras 
executadas pelo atual executivo 
em final de mandato.

A 13.ª revisão orçamental da 
câmara de Paredes foi aprovada 
pelo PSD na última reunião do 
executivo, que decorreu no dia 5 
de junho. O PS votou contra.

Entre as contas a pagar estão 
sobretudo obras a realizar neste 
ano de 2017, mas cujo pagamen-
to será transferido para 2018. Isto 
quer dizer que o novo presidente 
eleito nas autárquicas de outubro 
terá, desde logo, para liquidar 
uma fatura de 3 milhões e 950 mil 
euros relativa a obras realizadas 
pelo executivo de Celso Ferreira 
na reta final do seu mandato e em 
ano de eleições.

Alexandre Almeida, vereador 
do PS e candidato à presidência 
da câmara de Paredes falou de 
“má gestão” para justificar o voto 
contra.

“Esta modificação ao orça-
mento da câmara para 2017 
mostra uma vez mais o mau pla-
neamento e a má gestão desta 
câmara municipal. Investimentos 
que deveriam ser feitos ao longo 

■AS OBRAS FEITAS PELO EXECUTIVO DE CELSO FERREIRA EM FINAL DE MANDATO  NÃO VÃO SER PAGAS ESTE ANO, MAS SIM EM 2018, OU 
SEJA, PELO PRÓXIMO PRESIDENTE DA CÂMARA ELEITO PELOS PAREDENSES NO DIA 1 DE OUTUBRO.

Futuro presidente vai ter de pagar fatura
de 4 milhões em obras feitas este ano

Helena Nunes (texto)

R
ecorde-se que no início do ano o PS já tinha votado contra 
a contração de um empréstimo de curto prazo, no valor de 
2 milhões de euros, que terá de ser liquidado até 31 de de-
zembro de 2017. Na altura o PS usou do mesmo argumen-

to para criticar a proposta do atual executivo de Celso Ferreira. Ou 
seja, demonstrando que seria o próximo presidente da câmara a 
pagar este empréstimo de curto prazo, tendo apenas dois meses 
desde a tomada de posse para o fazer.

Sabemos agora que a estes 2 milhões de euros somam-se 
mais 4 milhões que serão gastos em obras durante este ano, 
mas que só serão pagos em 2018. 

Empréstimo de 2 milhões é
para pagar até ao final do ano

de um mandato são depois rea-
lizados em quatro ou cinco me-
ses. Que fique bem claro que nós 
não somos contra a realização de 
obras, porque temos consciência 
de que as obras são necessárias 
ao concelho, mas somos contra as 
obras feitas à pressa e mal feitas, 
que mais tarde acabam por custar 
muito mais à autarquia”, começou 
por dizer Alexandre Almeida, acres-
centando para a ata: “Também so-
mos contra o empurrar destes pa-
gamentos sucessivamente com a 
barriga para a frente”.

Somos contra
o empurrar destes
pagamentos
com a barriga
para a frente”

— Alexandre Almeida,
vereador do PS e candidato

à presidência da câmara

Na declaração de voto do par-
tido, Alexandre Almeida disse ain-
da que “esta revisão orçamental 
torna ainda mais fictício e ilusó-
rio o orçamento de 2017”, elabo-
rado pelo PSD. “Apresentam um 
orçamento para 2017 com pa-
gamentos que serão feitos em 
2018”, criticou.

Alexandre Almeida e o PS não 
concordam com esta “má gestão 

financeira”, que “prejudi-
ca gravemente os agentes 
económicos que contratam 
com a câmara municipal e 
que também penaliza mui-
to a autarquia em termos 
financeiros, com o paga-
mento de custos financei-
ros”.

Celso Ferreira falou em 
seguida para justificar o ato 
de gestão e ditar para a ata 
que esta “modificação or-
çamental se justifica, gros-
so modo, pela disponibi-
lização tardia dos fundos 
comunitários”.

“Infelizmente, apesar 

de termos um governo que de-
fende o investimento público, 
só este mês é que foram dispo-
nibilizadas as plataformas para 
aprovação de candidaturas no 
setor público, nomeadamen-
te para os municípios”, disse o 
presidente da câmara, atribuindo 
todas as culpas ao governo para 
defender o orçamento municipal. 
“Este orçamento da câmara de 
Paredes é fidedigno da nossa 
capacidade financeira”, rema-
tou.

O ponto da reunião acabou 
por ser aprovado com cinco votos 
a favor do PSD e três votos contra 
do PS.

ARQUIVO
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O 
ex-presidente da Re-
pública inaugurou, 
no passado dia 7 de 
junho, o Campus Edu-
cativo de Baltar, em 

Paredes, que recebeu o seu nome. 
Aníbal Cavaco Silva não falava pu-
blicamente desde março do ano 
passado, altura em que deixou o 
Palácio de Belém, e mostrou-se par-
ticularmente feliz por regressar ao 
concelho de Paredes. 

“Venho com muito gosto par-
ticipar na inauguração do Cam-
pus Educativo de Baltar”, reforçou 
o antigo governante, lembrando 
que quando exerceu funções pú-
blicas sempre atribuiu a prioridade 
à educação, porque esta pode ser a 
“arma fundamental para comba-
ter a exclusão social”.

Durante a visita, Cavaco Silva 
visitou o Centro Escolar de Baltar e 
a EB 2/3 de Baltar, as duas escolas 
que integram este campus educati-
vo. A primeira abriu este ano letivo 
e é frequentada por cerca de 300 
alunos. Já a segunda está a funcio-
nar há cerca de três anos com 640 
alunos.

“A educação é a arma 
fundamental para
vencer barreiras”

- Aníbal Cavaco Silva
ex-presidente da República

“É um orgulho estar hoje nes-
ta inauguração”, disse o diretor do 
agrupamento de escolas de Baltar, 
António Aguiar Branco, defenden-
do que esta escola nova e moderna 
irá proporcionar melhores condi-
ções de trabalho aos professores e 
aos alunos, mas também responsa-
bilizá-los para o futuro.

“É uma honra como autarca 
mas sobretudo como professora 
estar a inaugurar esta escola. Sei 
que aqui os meus netos vão ser 
felizes porque têm todas as con-
dições”, disse depois Conceição 
Rosendo, presidente da junta de 
Baltar.

Falou depois o presidente da 
câmara municipal de Paredes. 
“Vossa excelência foi uma das 
personalidades mais impor-
tantes do projeto educativo do 
concelho de Paredes”, reforçou 

■EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA VISITOU DUAS ESCOLAS EM BALTAR E DEFENDEU QUE A EDUCAÇÃO É UM DESÍGNIO NACIONAL E 
QUE A DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO PERMITE VENCER BARREIRAS SOCIAIS E COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL. ■O Campus Educa-
tivo de Baltar integra o centro escolar e a EB 2/3, de Baltar onde estudam cerca de 940 alunos. 

Helena Nunes (texto)

Cavaco Silva inaugurou
Campus Educativo de Baltar

Celso Ferreira, sustentando que o 
apoio de Cavaco Silva, em 2007, 
foi fundamental para que a po-
pulação percebesse e aceitasse o 
projeto. “Por isso quisemos que 
o seu nome ficasse para sempre 
associado a este centro edu-
cativo. Muito obrigado por ter 
acreditado em nós”, acrescentou 
o autarca.

Aníbal Cavaco Silva centrou 
depois o seu discurso no tema da 
educação. O ex-Presidente da Re-
pública lembrou que, há 10 anos, 
quando visitou o concelho pela 
primeira vez, assistiu à assinatura 
de um protocolo entre a EPIS – 
Empresários pela Inclusão Social 
e um grupo de 40 empresários de 
Paredes para combater o abando-
no escolar. “Ao longo do tempo 
fui tomando conhecimento dos 
bons frutos que iam surgindo 
da aposta de Paredes na Carta 
Educativa”, reforçou Cavaco Sil-
va, lembrando que na sua vida 
pública sempre trabalhou pela 
democratização do ensino em 
Portugal.

“A educação é a arma funda-
mental para que sejam vencidas 
barreiras sociais e haja igualda-
de de oportunidades. Tudo o 
que alcancei na minha vida foi 
graças ao esforço feito pelos 
meus pais para que fosse além 
do primeiro ciclo e para que en-
trasse na universidade. Subi as 
escadas da vida com o instru-
mento da educação”, afirmou o 
antigo governante, dando o seu 
próprio exemplo e dirigindo um 
apelo às crianças, jovens e pais 
para valorizarem a educação.

“Nunca na vida pensei chegar 
a um lugar político destacado ou 
ser professor universitário. E foi 
pelo conhecimento e pela educa-
ção que ocupei vários cargos. Que 
cheguei a professor universitário, 
que fui ministro das Finanças, pri-
meiro-ministro e Presidente da 
República”, disse, defendendo que 
todos os políticos e autarcas devem 
trabalhar pela democratização da 
educação.

“Sempre defendi que devem 
ser atribuídas às autarquias 
mais competências para gerir 
as escolas, chamando as cole-
tividades, associações, os pais 
e toda a comunidade para este 
trabalho”, reforçou o ex-gover-
nante, defendendo que ao inves-

PUB

tir na escola estamos a investir no 
futuro do país.

Cavaco Silva aproveitou a vi-
sita a Paredes para felicitar os au-
tarcas pela aposta na Carta Edu-
cativa, deixando ainda uma men-

sagem aos mais jovens. “Tirem 
bom partido desta excelente 
escola porque dessa forma vão 
chegar alto na escada da vida”, 
concluiu.

A Carta Educativa de Paredes 

implicou um investimento de 50 
milhões de euros e a construção 
de 15 novas escolas. 10 anos após 
o lançamento do projeto faltam 
inaugurar dois centros escolares, 
o de Bitarães e o Lordelo 2.
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A 
visita de Cavaco Silva a 
Paredes fi cou marcada 
pelo protesto de um 
grupo de pais que exi-
giram melhores condi-

ções no Centro Escolar de Baltar. Os 
encarregados de educação concen-
traram-se à porta da escola antes 
do início da visita do ex-Presidente 
da República que veio inaugurar o 
Campus Educativo de Baltar.

Munidos de uma faixa onde se 
lia “Queremos uma escola, não 
uma estufa”, os pais mostraram o 
seu descontentamento face às con-
dições do Centro Escolar de Baltar, 
que entrou em funcionamento no 
início deste ano letivo. Os pais di-
zem que “as crianças, professores 
e funcionários não têm condições 
para aprender e trabalhar devido 
às altas temperaturas que se fa-
zem sentir nas salas de aula, que 
não têm qualquer janela que pos-
sa ser aberta”.

Escola não tem
janelas que

possam ser abertas

O problema não é novo e tam-
bém não é exclusivo desta escola e já 
tinha levado a câmara municipal de 
Paredes a instalar sistemas de ar con-
dicionado nos novos centros escola-
res construídos no âmbito da Carta 
Educativa. Contudo, os pais conside-
ram que a solução encontrada não é 
benéfi ca para a saúde das crianças.

Já em setembro do ano passado 
os professores retiraram mais de 300 
alunos do Centro Escolar de Rebor-
dosa das salas de aula para ter aulas 
no recreio da escola, devido às altas 
temperaturas registadas no interior 
do edifício. À data, a autarquia criti-
cou que o protesto fosse realizado a 
poucos dias de ser instalado o siste-
ma de ar condicionado na escola.

Alguns meses depois, os pais 

■UM GRUPO DE PAIS PROTESTOU EM FRENTE À ESCOLA DE BALTAR, NO DIA EM QUE CAVACO SILVA INAUGUROU E VISITOU AS INS-
TALAÇÕES. ■Encarregados de educação dizem que o ar condicionado instalado na escola não é benéfi co para as crianças. ■Exigem a alte-
ração do projeto de construção para que sejam colocadas janelas nas salas de aula.

Pais em protesto defendem
“UMA ESCOLA E NÃO UMA ESTUFA”

Candidatura de Alexandre Almeida
nega qualquer participação no protesto

voltaram aos protestos, desta vez no 
Centro Escolar de Baltar, denuncian-
do vários casos de gripes e pneumo-
nias entre os alunos devido à falta de 
aquecimento na escola. O proble-
ma foi entretanto resolvido com a 
instalação do ar condicionado, mas 
alguns pais não fi caram satisfeitos 
com a solução, exigindo agora “a 
alteração do projeto de constru-
ção da escola, para que sejam co-
locadas janelas em todas as salas, 
permitindo a circulação de ar e o 
arejamento natural da escola”.

Interpelado pelos jornalistas, 
no fi nal da visita de Cavaco Silva às 
duas escolas em Baltar, o presiden-
te da câmara de Paredes lamentou 
a situação e considerou que o pro-
testo teve motivações políticas. “Os 
pais estiveram aqui mandatados 
por um partido político, pela can-
didatura do Partido Socialista à 

câmara de Paredes, para fazer 
alarme social. E estão de para-
béns porque conseguiram. Esta 
escola tem ar condicionado. E 
quando nós chegamos ao ponto 
de reclamar pelo ar condicionado 
das escolas nós vemos de facto o 
nível de exigência a que chegou 
o nosso país, principalmente em 
ano de eleições autárquicas”, cri-
ticou o autarca. 

Celso Ferreira disse ainda des-
conhecer a existência de um re-
latório que, segundo os pais, terá 
apresentado níveis negativos da 
qualidade do ar naquela escola. “A 
qualidade do ar deve ser igual à 
do McDonald’s, do Burger King e 
de qualquer centro comercial. Vi 
que chamaram a esta escola uma 
estufa e de facto é uma estufa 
porque tem muitas fl ores que são 
as crianças”, ironizou o autarca.

Helena Nunes (texto)

Contactada pelo jornal O PAREDENSE, 
a candidatura de Alexandre Al-
meida à câmara de Paredes refu-

tou por completo todas as acusações, 
tal como já fez no passado quando foi 
acusada de estar por detrás das mani-
festações que aconteceram em Rebor-
dosa e Gandra.

Alexandre Almeida está solidário 
com os pais que se manifestaram e 
compreende as razões que leva-
ram às manifestações. Por 
isso mesmo, o candidato 
à câmara de Paredes diz 
que se vencer as eleições 
“um dos seus compro-

ontactada pelo jornal O PAREDENSE, 
a candidatura de Alexandre Al-
meida à câmara de Paredes refu-

tou por completo todas as acusações, 
tal como já fez no passado quando foi 
acusada de estar por detrás das mani-
festações que aconteceram em Rebor-

Alexandre Almeida está solidário 
com os pais que se manifestaram e 
compreende as razões que leva-

missos eleitorais será a resolução imediata dos graves problemas 
de construção que os centros escolares têm vindo a revelar”.
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■ARMANDO DIAS, DE 43 ANOS, APROVEITOU O TEMPO LIVRE PARA ESCREVER UM LIVRO RELACIONADO COM OS SANTOS POPULA-
RES. ■Rebordosense inspirou-se nos arraiais de S. João para escrever um livro com cerca de 90 quadras populares.

Rebordosense escreve
livro de quadras populares

Helena Nunes (texto)

PUB

minha vida. Tenho muito para 
contar e posso ajudar outras pes-
soas”, diz o jovem. O rebordosen-
se acredita que ao partilhar com o 
mundo a sua história de vida pode 
vir a ajudar muitas outras pessoas 
que enfrentem problemas seme-
lhantes. “Se contar tudo aquilo 
por que passei, todas as opera-
ções e internamentos, posso dar 
força àquelas pessoas que estão 
com graves problemas de saúde”.  

A história de vida

Armando Dias nasceu com 
hidrocefalia. Com poucos dias 
de vida foi submetido à primeira 
cirurgia para colocar uma válvu-
la no cérebro e drenar o líquido 
acumulado até ao abdómen, faci-
litando a absorção para a corrente 
sanguínea. 

Esta foi a primeira de 10 opera-
ções a que Armando foi submetido 
para tentar corrigir os problemas 
que afetavam o seu desenvolvi-
mento motor. Passou grande parte 
da infância nos hospitais e acabou 
por deixar a escola cedo. O negócio 
da família (uma pequena loja de 
revistas e brinquedos) foi durante 
muito tempo a única ocupação de 
Armando até que foram obrigados 
a fechar o negócio, quando o seu 
pai adoeceu.

Armando está reformado por 
invalidez (tem 50% de incapacidade 
física), mas é ele que cuida da casa, 
que faz as compras, arruma e cozi-
nha, porque a mãe tem problemas 
de coração. Procura manter-se ativo 
e não dispensa as caminhadas, os 
passeios e as aulas no ginásio, que 
o ajudam a sentir-se melhor física e 
psicologicamente. 

Helena Nunes (texto)

U
m exemplo de supera-
ção. Assim é Armando 
Dias, um rebordosense 
de 43 anos que acaba 
de lançar um livro sobre 

os Santos Populares. A obra tem 31 
páginas e cerca de 90 quadras po-
pulares inspiradas nos arraiais de S. 
João, que o escritor diz ter escrito 
em apenas uma semana.

Armando Dias nasceu com hi-
drocefalia, problema que lhe afe-
tou os membros inferiores. Fez 
10 cirurgias, ultrapassou 
várias complicações, 
mas resistiu. Apesar 
de ter 50% 

de incapacidade física Armando é 
um jovem bastante ativo, que gosta 
de praticar desporto, ir ao ginásio e 
escrever e lançou agora o seu pri-
meiro livro, intitulado “Amor de S. 
João”.

“O S. João é o meu santo po-
pular preferido. Pensei nas sardi-
nhas, nos pimentos, na broa e no 
vinho, que são típicos dos arraiais 
de S. João”, explica o escritor.

Armando não quer parar por 
aqui e já pensa em escrever o pró-
ximo livro, com uma abordagem 

diferente e mais pessoal. 
“Gostava de escrever 

um livro sobre 
a história da 

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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■ANIVERSÁRIO FOI CELEBRADO COM A INAUGURAÇÃO DE UM NOVO ESPAÇO DEDICADOS AOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ASSOCIAÇÃO 
HUMANITÁRIA. ■Durante a cerimónia foi também atribuído o Crachá de Ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses ao presidente da câmara 
de Paredes.

BOMBEIROS DE PAREDES
CELEBRARAM 133.º ANIVERSÁRIO

Helena Nunes (texto)

A 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Volun-
tários de Paredes com-
pletou, no passado dia 
1 de junho, 133 anos de 

existência. A data foi comemorada 
com uma cerimónia simbólica onde 
foi inaugurado um novo espaço de-
dicado aos órgãos sociais desta as-
sociação. Este novo espaço, que fi ca 
próximo do salão nobre, é compos-
to por uma sala de receção, gabine-
tes do presidente e restante direção 
e uma sala de reuniões.

Na mesma ocasião o presidente 
da direção, Mário Sousa, anunciou 
ainda que o quartel da instituição 
irá ser reabilitado, num investimen-
to que deverá rondar os 300 mil 
euros e “será feito a expensas pró-
prias dos bombeiros”.

Mário Sousa explicou que pre-
tende fazer e pagar a obra antes 
de terminar o seu mandato. Já o 
comandante da corporação, José 
Morais, usou do seu discurso para 
desafi ar o atual presidente da di-
reção a recandidatar-se a um novo 
mandato, tal como antes já tinha 
feito o presidente da assembleia-
-geral, Manuel Ferreira.

A Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Paredes 
foi fundada a 1 de junho de 1884, 
sendo a mais antiga das cinco corpo-
rações de bombeiros do concelho.

Celso Ferreira
recebeu Crachá
de Ouro da Liga

Durante a sessão solene evoca-
tiva do 133.º aniversário, foi tam-
bém entregue ao presidente da câ-
mara de Paredes, o Crachá de Ouro 
da Liga dos Bombeiros Portugue-
ses, por proposta da direção e co-
mando dos bombeiros de Paredes. 

Segundo a fundamentação que 
sustentou esta condecoração, o 
presidente da câmara é distinguido 
por ter “pautado a sua atuação no 
setor da proteção civil pelo apoio 
incondicional a todas as institui-
ções humanitárias do concelho”. 
Apoio esse que “foi muito além 
daquilo que é o comum, reve-
lando um enorme cariz solidário, 
empreendedor e de notável con-
tributo para o engrandecimento 
das instituições humanitárias de 
bombeiros voluntários”.

Na fundamentação da proposta 
os bombeiros de Paredes garantem 
ainda que durante os mandatos de 

Celso Ferreira o apoio aos bombei-
ros do concelho se concretizou pelo 
cumprimento e pagamento dos 
subsídios ordinários e a comparti-
cipação nos prémios de seguro dos 
veículos num valor global de um 
milhão e 500 mil euros. 

Além disso, a corporação de Pa-
redes diz que a autarquia atribuiu 
mais de um milhão de euros em 
apoios extraordinários às cinco cor-
porações de bombeiros existentes 
no concelho e acrescentam que to-
dos esses apoios foram implementa-
dos num período especialmente di-
fícil da vida do país e que afetou de-
cididamente as câmaras municipais. 

“Celso Ferreira, enquanto pre-
sidente da câmara de Paredes, 
cumpriu integralmente com tudo 
o que se comprometeu com os 
bombeiros e as suas associações, 
sendo justo reconhecer o seu con-
tributo como notável para a dig-
nifi cação da causa dos bombei-
ros”, pode ler-se na proposta.

O Crachá de Ouro da Liga dos 
Bombeiros Portugueses é atribuído 
pelo Conselho Executivo da Liga 
para “distinguir a prática de atos 
ou serviços de inquestionável 
contribuição para a dignifi cação 
da causa dos bombeiros”, como 
consta do regulamento de Distin-
ções Honorífi cas da LBP. Mário Sousa entrega o Crachá de Ouro da Liga a Celso Ferreira
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O 
Auditório da Fun-
dação A Lord aco-
lheu, no passado 
dia 10 de junho, 
Dia de Portugal, 

de Camões e das Comunidades 
Portuguesas, mais uma edição 
do OrffLord, uma espetáculo 
que reuniu em palco três coros: 
o Orfeão da Fundação A Lord, 
o Coral da Misericórdia de San-
to Tirso e a Coral Polifónica da 

■XVIII OrffLord realizou-se no passado dia 10 de junho, Dia de Portugal, no auditório da Fundação lordelense. ■INICIATIVA JUNTOU TRÊS 
COROS EM PALCO E CONTOU COM A PARTICIPAÇÃO DE QUASE 300 PESSOAS.

Auditório da Fundação A Lord
acolheu espetáculo de orfeões

Eduardo Souto Moura
inaugura exposição

AVCR San Mamede de Zamáns, 
Pontevedra.

O espetáculo teve início 
às 21h30 e juntou no auditó-
rio da Fundação A Lord cerca 
de 240 pessoas. A iniciativa 
foi promovida pela Fundação 
A Lord, no âmbito da sua pro-
gramação cultural e apoiada 
pela Cooperativa de Eletrifi-
cação A Lord e pela empresa 
Ferreira & Oliveira.

18 painéis, incluindo fotogra-
fias de Luís Ferreira Alves, es-
quissos originais e desenhos 
técnicos. Patente estarão 
também elementos relativos 
a dois projetos que não pas-
saram do papel, o Salzburg 
Hotel e o Centro de Congres-
sos de Palma de Maiorca.

Nesta exposição, estão 
incluídas também as maque-
tas de alguns trabalhos em-
blemáticos de Souto de Mou-
ra, como a Pousada de Santa 
Maria do Bouro, a Casa do 

Cinema (Porto), a Torre Burgo 
(Porto) e o Departamento de 
Geociências da Universidade 
de Aveiro.

Entre os projetos expos-
tos contam-se ainda a Casa 
no Douro, a Casa de Moledo, 
a Casa de Tavira, a Casa de Al-
canena e a Casa de Baião. 

A exposição estará aberta 
ao público até 15 de setem-
bro, podendo ser visitada de 
forma gratuita, de segunda a 
sexta-feira, das 10h às 12h30 
e das 14h às 17h30.

O 
arquiteto Eduardo 
Souto Moura vai 
estar em Lordelo, 
esta sexta-feira, dia 

16, para inaugurar a exposi-
ção “Eduardo Souto Moura 
– mostra de arquitetura”, 

que estará presente no Foyer 
do Auditório da Fundação A 
Lord. A inauguração está mar-
cada para as 21h30 e contará 
com a presença do arquiteto.

A exposição será com-
posta por doze maquetas e 
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■Família de Louredo, Paredes lançou a campanha solidária em junho do ano passado. COM A AJUDA DE VÁRIAS EMPRESAS, INSTITUI-
ÇÕES E FIGURAS PÚBLICAS, A FAMÍLIA DE GONÇALO JÁ CONSEGUIU JUNTAR CERCA DE 65 MIL EUROS. 

Helena Nunes (texto)

Campanha “Um Sorriso Pelo Gonçalo”
já angariou 65 mil euros

“Um sorriso pelo Gonçalo”, é 
o nome da campanha solidária que 
tem reunido anónimos e fi guras 
públicas na luta para ajudar o pe-
queno Gonçalo, de 4 anos, a realizar 
uma cirurgia no México, que pode 
melhorar a sua qualidade de vida.

Gonçalo Moreira é um menino de 
Louredo, Paredes, portador da Síndro-
me de Moebius, um distúrbio neuro-
lógico raro que lhe deixou a parte es-
querda da face paralisada. A patologia 
não tem cura, mas há cerca de um ano 
os pais de Gonçalo descobriram que 
existe uma cirurgia inovadora, realiza-
da no México, que pode melhorar a 
qualidade de vida do menino.

Nessa altura a família resolveu 
lançar uma campanha solidária 
para angariar os 100 mil euros que 
são necessários à cirurgia e à esta-
dia de 3 meses de recuperação que 
se seguem. Em 11 meses de campa-
nha a família já juntou quase 65 
mil euros com a ajuda de 
várias empresas, institui-
ções fi guras públicas 
que ajudaram a pro-
mover a causa.

Ruy de Carvalho, Luís Aleluia, Ri-
cardo Carriço, Jorge Gabriel, e José 
Carlos Pereira são alguns dos rostos 
associados nesta ajuda ao Gonça-
lo. A campanha junta ainda vários 
nomes do futebol português e é 
apadrinhada pelo ex-futebolista Rui 
Barros, atualmente técnico-adjunto 
do FC Porto.

II Trail das Fardas
em Gondomar

vai ajudar o Gonçalo

O próximo evento solidário des-
tinado a ajudar o pequeno Gonçalo 
decorre já este sábado, dia 17 de 
junho, em Gondomar. O II Trail das 
Fardas, organizado pela Polícia Mu-
nicipal de Gondomar, é destinado 
às diversas forças de segurança e 
socorro, proteção civil e forças ar-
madas e aos seus familiares.

O II Trail das Fardas vai englobar 
duas provas, um Trail, de 11 quiló-

metros, e uma caminhada 
de cinco, e parte do 

valor das inscrições 
reverte para a causa 
do Gonçalo.

História do Gonçalo foi divulgada pelo mundo fora

nha a família já juntou quase 65 
mil euros com a ajuda de 
várias empresas, institui-
ções fi guras públicas 
que ajudaram a pro-
mover a causa.

metros, e uma caminhada 
de cinco, e parte do 

valor das inscrições 
reverte para a causa 
do Gonçalo.

História do Gonçalo foi divulgada pelo mundo fora

“A campanha já tomou propor-
ções que nunca imaginávamos”, as-

sume o agente da PSP Sérgio Moreira, pai 
de Gonçalo. Quando arrancaram com o 

projeto, em junho de 2016, os pais 
sentiram muitas difi culdades 

para dar visibilidade à causa. 
Com o tempo e a ajuda das 

redes sociais, a história 
do Gonçalo foi sendo 

divulgada pelo país e 
o mundo fora. “A pá-

gina do Gonçalo é 
vista por pessoas 

de todo o lado, 
em Portugal e 
no estrangei-
ro. O feedback 
tem sido muito 
bom”, sublinha 
a mãe. 

O mais 
difícil nos úl-
timos meses 
tem sido en-

nosco nesta campanha”, sustenta Filipa 
Pinto, admitindo que sem a ajuda destas 
pessoas, nunca teriam conseguido che-
gar onde chegaram. E por isso mesmo, Fi-
lipa e Sérgio fazem questão de agradecer 
publicamente à Beatriz e ao Flávio (casal 
de Lousada), à Tia Agostinha e Tio Marcos, 
à Anabela Bessa, ao Pedro, à Iria Ribeiro, 
à Andreia Moreira e ao Ricardo Silva de 
Bitarães, ao Hélder Ribeiro, à Filipa, ao Pi-
catchu e ao Ricardo de Beire e também à 
Vera Pereira.

O mesmo agradecimento fazem tam-
bém às instituições e empresas que se 
associaram desde o primeiro momento à 
campanha do Gonçalo: LusoConta, Befenor, 
Sabius, Century 21 Maxis, Multiclima, Verdu-
ras e Frescuras, Animações Pim Pam Pum, 
Duplo Impacto Publicidade e Associação 
Abraçar Paredes.

Filipa e Sérgio agradecem também o 
apoio das rádios locais e regionais, dos jor-
nais e da câmara municipal de Paredes na 
divulgação dos vários eventos solidários 
para ajudar o Gonçalo.

contrar tempo para estar em família, dizem os 
pais. “Os nossos fi lhos foram sempre a prio-
ridade. Mas custa-nos sempre abdicar de 
passar mais tempo com a nossa fi lha mais 
nova, por exemplo, por causa das iniciati-
vas que fazemos com o Gonçalo. É difícil, 
mas ela mais tarde saberá dar valor àquilo 
que fi zemos pelo irmão”. 

Nos últimos 11 meses a vida de Filipa e 
Sérgio tem sido uma correria. Quase todos 
os fi ns de semana os pais estão presentes em 
eventos solidários com o Gonçalo, desde ca-
minhadas, provas de automóveis, a concertos 
e torneios solidários. 

A caminhada não tem sido fácil, dizem 
os pais, mas o esforço tem valido a pena. 
“Chegamos a este patamar da campa-
nha, em que faltam 35 mil euros para 
alcançar o objetivo e só pensamos que 
todos os sacrifícios valeram a pena. Va-
leu a pena não ter vida própria durante 
quase um ano em benefício do Gonçalo. 
Valeu a pena porque no início estáva-
mos sozinhos e agora temos um grupo 
de pessoas fantásticas a trabalhar con-
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A 
associação São Pedro – 
Centro Social da Sobreira 
conquistou pela segunda 
vez consecutiva o Campeo-
nato Concelhio de Boccia 

Sénior, cuja quinta edição se disputou, 
no passado dia 7 de junho, no pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo, informou 
a autarquia em nota de imprensa.

A edição deste ano da prova inte-
grada no programa Movimento Sénior 
contou com a participação de 15 insti-
tuições do concelho de Paredes, com 
um número recorde de 480 atletas se-
niores no total.

Face ao aumento do número de 
equipas, a fase fi nal da edição deste ano 
foi totalmente disputada no pavilhão 
Rota dos Móveis, dividida em dez jor-
nadas, em detrimento do modelo dos 
anos anteriores, que teve três fases dis-
tribuídas pelo concelho.

A associação São Pedro – Centro 
Social da Sobreira voltou a vencer a 
competição, fi cando em segundo lugar 
a Associação para o Desenvolvimento 
de Rebordosa e em terceiro o Centro 
Socioeducativo da Parteira.

A 
Escola Secundária de Paredes 
vai acolher, de 28 de junho a 
1 de julho, a ExpoParedes, a 
primeira mostra de atividades 
económicas do concelho de 

Paredes. 
Em nota de imprensa a autarquia diz 

que a iniciativa é aberta a todas as pessoas, 
singulares e coletivas, que se dediquem à 
atividade industrial, comercial ou à presta-

■MOSTRA DE ATIVIDADES ECONÓMICAS VAI DECORRER NA ESCOLA SECUNDÁRIA DE PAREDES DE 28 DE JUNHO A 1 DE JULHO.
■No mesmo espaço irá decorrer também a festa da francesinha, organizada pela Associação Abraçar Paredes.

ExpoParedes promove
tecido empresarial do concelho

ção de serviços nos diversos ramos de ativi-
dade económica.

Os interessados em participar podem 
solicitar a inscrição junta da Associação 
Abraçar Paredes e da Associação para a 
Competitividade de Paredes ACParedes. 

O certame tem como principal objetivo 
“promover e dinamizar o tecido empre-
sarial e social do concelho de Paredes e, 
simultaneamente, permitir a todos os 

visitantes a oportunidade de conhecer 
e analisar, em espaço próprio, a vitalida-
de económica e social dos expositores”. 
Pretende ainda “potenciar a dinâmica 
empresarial e promover o empreende-
dorismo e a troca de experiências, dando 
a conhecer a diversidade das atividades 
existentes no concelho de Paredes e as 
suas características”, acrescenta a nota de 
imprensa da autarquia.

A organização está a cargo da Associa-
ção Abraçar Paredes, da câmara municipal, 
da Associação para a Competitividade de 
Paredes e da junta de freguesia de Paredes.

Para além da Mostra de Atividades 
Económicas, a Abraçar Paredes promove, 
no mesmo espaço, uma Festa da France-
sinha, com diversos momentos de ani-
mação musical, que vão de uma noite de 
fados a espetáculos de stand-up comedy.

■ASSOCIAÇÃO SÃO PEDRO – CENTRO SOCIAL DA SOBREIRA VENCEU PELA SEGUNDA VEZ CONSECUTIVA O CAMPEONATO CONCE-
LHIO DE BOCCIA SÉNIOR. ■Competição decorreu no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, no passado dia 7 de junho.

Sobreira é bicampeã de Boccia Sénior

A 
câmara municipal de Paredes deci-
diu implementar um regime exce-
cional de regularização de dívidas 
à autarquia, para conceder aos de-

vedores uma “derradeira oportunidade” para 
regularizarem a sua situação em condições 

■Regime excecional de regularização de dívidas à autarquia estará em vigor até 29 de dezembro de 2017. ■Famílias e empresas podem 
benefi ciar de isenção de juros de mora e das custas do processo de execução fi scal. 

Câmara cria regime especial
para pagamento de dívidas

vantajosas, informou o município em nota de 
imprensa.

Segundo a autarquia, este regime espe-
cial permite que toda a dívida contraída até 
31 de dezembro de 2016 possa ser paga, na 
totalidade ou em partes, até 29 de dezembro 

de 2017, com isenção de juros de mora e das 
custas do processo de execução fi scal.

A autarquia justifi ca a medida com a forte 
crise económica que afetou Portugal e levou 
ao endividamento de famílias e empresas, 
que se viram forçadas a deixar de pagar as 

suas faturas. 
As famílias e/ou empresas que queiram 

regularizar as dívidas à autarquia podem 
fazê-lo no balcão único da câmara de Pa-
redes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 
16h30.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Rui Pedro desapareceu a 4 de 
março de 1998. O menino de Lou-
sada era amigo de Afonso Dias, que 
sempre disse nada saber sobre o que 
aconteceu à criança.

O julgamento só aconteceu 14 
anos após o desaparecimento da 
criança, na altura com 11 anos. O 
camionista foi absolvido na 1.ª ins-
tância, mas acabou condenado a 
três anos de prisão por tribunais su-
periores.

O Tribunal deu como provado 
que Afonso Dias levou Rui Pedro a 
uma prostituta, numa zona de mato 
isolada, mas depois disso não se 
sabe o que terá acontecido.

O 
Município de Lousada viu re-
centemente aprovada uma 
candidatura efetuada ao Fun-
do Ambiental do Ministério do 
Ambiente para a aquisição de 

veículos quadriciclos 100% elétricos para 
limpeza urbana, manutenção de jardins e 

■Os dois veículos 100% elétricos serão usados na limpeza urbana, manutenção de jardins e apoio aos serviços do ambiente.

Câmara de Lousada adquiriu
dois veículos elétricos

■MP já apresentou requerimento no Tribunal de Execução de Penas do Porto para que Afonso Dias volte à prisão. ■O camionista tinha sido 
libertado em março, depois de cumprir 2/3 da pena, mas o MP considera que a sua libertação provoca alarme social.

Caso Rui Pedro: Ministério Público
quer que Afonso Dias volte à prisão

O 
Ministério Público (MP) 
quer que Afonso Dias, 
condenado pelo rapto 
de Rui Pedro, e recente-
mente libertado, volte 

à prisão e já apresentou um reque-
rimento junto do Tribunal de Execu-
ção de Penas.

Afonso Dias foi libertado a 29 
de março deste ano, depois de ter 
cumprido dois terços da pena a que 
tinha sido condenado pelo desapa-
recimento do menor. Está em liber-
dade condicional, mas arrisca-se a 
voltar para a prisão se o Tribunal de 
Execução de Penas der luz verde ao 
recurso do MP.

Um dos argumentos usados 
pelo MP é de que Afonso Dias não 
interiorizou a prática do crime a que 
foi condenado. O MP diz ainda que 
a libertação do camionista provoca 
alarme social.

Em declarações a vários órgãos 
de comunicação social, o advogado 
de Afonso Dias considerou a posição 
do MP “absurda”, porque demons-
tra um tratamento desigual face a 
outros arguidos igualmente mediá-
ticos. O advogado remete ainda para 
o bom comportamento de Afonso 
Dias, tanto na prisão como depois de 
ter sido libertado, para considerar o 
recurso “injustificável”.

O 
concelho de Penafiel vai ser pal-
co de mais de 100 espetáculos 
nos quatros meses de verão. O 
programa cultural “Sentir o Ve-
rão 2017”, promovido pela câ-

mara de Penafiel, vai animar vários pontos do 
concelho durante os meses de junho, julho, 
agosto e setembro. 

Em nota de imprensa o município diz que 
o programa cultural irá abranger temáticas 
como atividade física e bem-estar, desporto, 
música, romarias/festas populares, arte, cine-
ma, literatura, teatro, dança e campanhas de 
sensibilização.

O “Sentir o Verão 2017” vai estar presente 
em vários pontos do concelho, como são os 
exemplos Penafiel; Luzim e Vila Cova; Boelhe; 
Termas de São Vicente; Rio de Moinhos; Val-
pedre; Eja; Lagares e Figueira; Galegos e Irivo.

O programa cultural iniciou-se este mês, 
com o 1.º Festival de desporto motorizado – 
Penafiel Racing Fest e o evento “Street Basket” 
que decorreu no dia 10, no Parque Integera-
cional de Penafiel. Para o mês de junho des-
tacam-se ainda as Festividades do Corpo de 
Deus, que decorrem de 14 a 18 de junho. 

O destaque desportivo vai para o Cam-
peonato Europeu de Jetski e Motos de Água 

■Iniciativas diversificadas decorrem durante os meses de junho, julho, agosto e setembro em vários pontos do concelho. ■Programa cultu-
ral “Sentir o Verão 2017” abrange temáticas como educação física e bem-estar, desporto, música, romarias, arte, cinema, literatura e teatro.

Penafiel promove mais de
100 espetáculos nos meses de verão

e Campeonato Mundial de Juniores, que se 
realiza de 23 a 25 de junho, no cais de Entre-
-os-Rios.

O mês de julho começa com o evento 
“Water Slide Summer”, nos dias 1 e 2, na zona 
do Sameiro. Também no dia 1, realiza-se a 6.ª 
edição da Noite Branca, nas ruas da cidade de 
Penafiel. A noite de fados chega à freguesia de 
Termas de São Vicente, no dia 8, a partir das 
21h30. Já na freguesia de Boelhe, a mesma ini-
ciativa, decorre no dia 14, a partir das 21h30.

No dia 15 haverá danças de salão no Sa-
meiro. No mesmo dia, Valpedre acolhe a peça 
de teatro de comédia “O auto da barca do in-
ferno”, enquadrada na 2.ª edição do Festival 
de Teatro Sentir Penafiel.

Irivo dinamiza de 21 a 23 de julho, a Festa 
do Caldo Verde. A finalizar a programação do 
mês, no dia 29, irá decorrer o IX Convívio Sou 
da Rua, na freguesia de Eja e o XXXIII Festival 
de Folclore Internacional “Cidade de Penafiel”, 
que se realiza no mesmo dia, no Campo da 
Feira.

A programação do mês de agosto inicia-se, 
no dia 5, com a Noite Vermelha, tendo como 
momento alto a Agrival (de 18 a 27 de agosto) 
no Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel. 
A programação de agosto encerra no Largo da 

Ajuda, no dia 31, com o concerto da Banda Por-
tuguesa Sinfónica Júnior, pelas 21h30.

O “Sentir o Verão 2017” termina em se-
tembro, com diversas atividades culturais, en-
tre elas a Festa do Caldo de Quintandona, de 

15 a 17, na freguesia de Lagares e Figueira, as 
Jornadas Europeias do Património, de 22 a 24, 
no Museu Municipal, e o Festival de música 
“River Stone”, no dia 23, junto à Barragem do 
Torrão, em Rio de Moinhos.

apoio aos serviços de ambiente.
“Pretende-se com a aquisição destas 

viaturas, dotar os serviços camarários 
de viaturas polivalentes que permitam, 
para além de uma resposta eficaz às ne-
cessidades, a requalificação energética 
da frota do município, reduzindo a emis-

são de gases com efeito de estufa e os 
níveis de ruido em meio urbano”, diz em 
nota de imprensa a autarquia.

No ano em que Lousada celebra o Am-
biente e a Biodiversidade como eixos estru-
turantes em matéria de gestão territorial, 
impondo no seu modelo de atuação os ob-

jetivos de consciencialização ambiental e 
de compensação da pegada ecológica de-
finida pelo projeto IMPRINT+, a aquisição 
destes equipamentos reveste-se de enor-
me significado com vista à implementação 
e à divulgação de boas práticas em matéria 
de mobilidade e consumo de energia.
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■CLUBE ASSEGUROU, PELA PRIMEIRA VEZ NA SUA HISTÓRIA, A SUBIDA À 1.ª DIVISÃO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO. 
■Treinador David Barbosa atribuiu mérito aos seus jogadores e agradece o apoio incondicional dos adeptos. 

FC Parada festeja subida à 1.ª Distrital

Helena Nunes (texto)

N
a próxima temporada o 
FC Parada vai jogar, pela 
primeira vez na história 
do clube, na 1.ª Divisão da 
Associação de Futebol do 

Porto. A equipa festejou a subida de 
divisão no último domingo, no final 
do jogo com o Marco 09, onde o Para-

da procurava uma oportunidade para 
disputar o play-off de campeão.

Com a subida já assegurada, o FC 
Parada queria vencer o último jogo 
da temporada para dar mais um pre-
sente aos seus adeptos. O empate ca-
seiro (2-2) acabou por não beneficiar 
a equipa, que ficou afastada da luta 
pelo título, que será disputado entre 
o Aldeia Nova (1.º classificado da série 
2) e o Salvadorense (1.º classificado da 

série 1) este domingo.
Mas a festa do FC Parada fez-se 

à mesma. No final do encontro, os 
jogadores do Parada, dirigentes e 
várias dezenas de adeptos feste-
jaram juntos a subida à 1.ª Divisão 
Distrital. “Obrigado a todas as pes-
soas que tornaram isto possível”, 
disse emocionado David Barbosa. 
Aproveitando o clima de festa, o 
treinador do Parada quis reconhe-

cer o apoio da direção e a entrega 
dos seus jogadores ao longo de 
toda a época. “Isto é fruto do tra-
balho de um grupo fantástico de 
jogadores, alguns deles já levam 
4 anos do clube. Esta época fize-
mos um plantel mais equilibra-
do e as coisas correram bem. No 
domingo acabamos todos por fa-
zer a festa. E calhou bem porque 
juntamos a festa do clube à festa 

da freguesia”, disse David Barbosa, 
mostrando-se satisfeito com o re-
sultado da época.

“Ninguém ganha nada sozi-
nho. E por isso quero aproveitar 
esta oportunidade para agra-
decer o apoio dos adeptos que 
foram fantásticos, o apoio da 
direção que nos tem criado as 
melhores condições de trabalho 
e agradecer em particular aos 
meus jogadores e há minha fa-
mília”, disse o treinador, dedicando 
esta conquista à sua falecida avó, 
natural de Parada de Todeia.

PRÓXIMA ÉPOCA:

Treinador quer
lutar pelos

lugares cimeiros

Um dia depois da festa, a equipa 
arrancou com os preparativos para a 
próxima temporada. David Barbosa 
assume que o clube vai dar a oportu-
nidade a todos os jogadores de con-
tinuarem na equipa. “Já tínhamos 
acertado com a direção que iriamos 
dar continuidade ao trabalho que 
temos vindo a fazer na equipa. Só 
não vai ficar no plantel quem não 
quiser. Pode sair um ou outro joga-
dor para outros clubes superiores, 
mas a maioria acredito que opte 
por continuar”, sublinha o treinador, 
traçando já objetivos ambiciosos para 
a próxima época.

“Como disse há um ano atrás, 
vamos tentar lutar pelos cinco 
primeiros lugares do campeona-
to. E disso não tenho dúvidas ne-
nhumas”.
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■O ALIANÇA DE GANDRA NÃO VAI PUDER CONTAR NA PRÓXIMA ÉPOCA COM O SEU PRINCIPAL GOLEADOR. ■Jorginho Santos anun-
ciou que está de saída do clube onde jogou nas duas últimas épocas. ■Em entrevista ao jornal O PAREDENSE o avançado, de 35 anos, assume 
que a sua saída do Gandra se deveu a uma opção do treinador e que está tranquilo em relação ao futuro. ■O atleta rebordosense afasta para 
já a hipótese de pôr um ponto final na sua carreira e espera abraçar em breve um novo projeto desportivo.

“Saio do Gandra de consciência tranquila”

Helena Nunes (texto)

A
nunciou publicamente 
após o final da época 
que não vai continuar 
no Aliança de Gandra. 
Quer explicar a razão 

desta decisão?
A razão é simples. O mister dis-

pensou-me dos planos para a próxi-
ma época. 

Mas a decisão apanhou-o de 
surpresa?

Sinceramente já estava à espe-
ra, por algumas coisas que se fo-
ram passando ao longo da época. É 
sempre complicado desistir de um 
projeto como este do Aliança de 
Gandra. O clube ambiciona chegar 
a outras divisões e tem capacida-
de para isso, mas eu tenho a noção 
de que com 35 anos, não chegaria 
a presenciar essa situação. Ainda 
assim, tenho pena de deixar o pro-
jeto, porque sei que podia ajudar a 

equipa a fazer mais. Mas se o mister 
entende que as coisas devem ter-
minar assim, só me resta respeitar 
a decisão dele e desejar o melhor 
para o clube.

Que memórias vai guardar 
desta passagem pelo Aliança de 
Gandra?

Foram dois anos muitos bons, 
a todos os níveis. Aquela época em 
que subimos de divisão vai ficar 
marcada na memória de todos os 
atletas. Foi sem dúvida um ano his-
tórico para o clube, mas esta época 
também foi muito positiva porque 
a equipa conseguiu assegurar a ma-
nutenção muito cedo.

Aquilo que vou guardar de me-
lhor é, sem dúvida, a relação com os 
meus colegas. Sei que muitos vão 
sentir a minha falta, mas o futebol 
é mesmo assim, é feito de projetos 
e quando esses projetos chegam ao 
fim temos de seguir em frente. 

Sempre mantive boas relações 
com toda a gente dentro do clube, 

e sei que isso vai deixar saudades. 
Mas saio do Gandra de consciência 
tranquila. Fiz a minha parte para 
ajudar o clube a crescer. Marquei 49 
golos em duas épocas e isso vai cer-
tamente deixar uma marca no clube 
e nas pessoas.

“Marquei 49 golos 
em duas épocas e 

isso vai deixar
certamente uma 
marca no clube”

Foi um jogador decisivo 
na subida do Gandra ao Cam-
peonato Nacional na época 
2015/2016, em que marcou 33 
golos e venceu os prémios de 
Melhor Jogador e Melhor Mar-
cador, atribuídos pela Associa-
ção de Futebol do Porto. O es-
tatuto de goleador trouxe-lhe 
maior pressão esta época?

Maior pressão não digo, mas 
acho que as pessoas assumiram 
que eu ia manter o mesmo nível 
e ia marcar tantos golos como na-
quela época. É claro que as coisas 
não são assim tão fáceis. Mas acho 
que não defraudei as expectativas 

das pessoas. Consegui estar ao 
mesmo nível esta época. Marquei 
16 golos, 15 dos quais na primeira 
fase do campeonato. Fui o melhor 
marcador da nossa série e ajudei a 
equipa a assegurar o 3.º lugar. 

Na segunda fase comecei por 
fazer dois jogos e depois fiquei de 
fora por opção do mister. Entre-
tanto lesionei-me e fiquei quase 
dois meses parado a recuperar de 
um problema físico. Joguei no úl-
timo jogo da época e fiz mais um 
golo e senti claramente que as 
pessoas me estavam a apoiar. 

A saída do Aliança de Gandra 
fê-lo pensar na possibilidade de 
terminar a sua carreira no fute-
bol?

O futebol é uma das minhas 
grandes paixões e enquanto tiver 
pernas para correr vou continuar a 
jogar. Fechei um ciclo no Gandra, 
mas quero continuar a jogar fute-
bol, pelo menos até sentir que já 
não sou capaz. 

Se quisesse deixar o futebol já 
o teria feito há mais tempo. Neste 
último ano foi mais difícil para mim 
conciliar o meu trabalho com o fu-
tebol, mas nem isso me fez pensar 
em desistir. 

Gosto de jogar e sinto que 

ainda tenho capacidades para fa-
zer a diferença no projeto de uma 
equipa. E enquanto assim for vou 
continuar.

“Gostava de abraçar 
um novo projeto,

ambicioso
e ganhador”

Espera que nos próximos me-
ses surjam convites de outros clu-
bes? 
Espero que sim. Para já ainda não 
surgiram convites formais, mas vou 
aguardar para ver. 

Que projeto gostava de abra-
çar neste momento da sua carrei-
ra?

Gostava de abraçar um projeto 
ambicioso e ganhador, como foi o 
do Gandra, em que esteja a lutar pe-
los primeiros lugares ou a disputar 
uma subida de divisão.

Já tive algumas conversas infor-
mais com dois clubes, com projetos 
ambiciosos, mas quero esperar para 
saber o que surge nos próximos 
meses e optar por aquele que for 
melhor para mim. Mas estou con-
fiante. 

Jorginho recebeu os prémios de melhor marcador e jogador da AF Porto na época 2015/2016
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N
a próxima época o Sport 
Clube Nun’Álvares vai 
disputar a Divisão de 
Elite Pro Nacional, divi-
são onde já competem 

outras equipas do concelho, como 
o Rebordosa, o Aliados de Lordelo e 
o União de Paredes. 

A informação foi avançada pelo 
presidente do clube, no fi nal da se-
mana passada, um dia depois da re-
união da Associação de Futebol do 
Porto, onde foi decidida a subida do 
Nun’Álvares aos nacionais.

“Há muitas equipas, como 
o Penafi el e o Paços de Ferreira, 
que querem meter as equipas B 
[na Elite]. E isso juntamente com 
o alargamento da Divisão de Elite 
e com o facto de não ter descido 
nenhuma equipa do nacional da 
zona do Porto possibilitou ao 5.º 
classifi cado da Divisão de Honra 
subir de divisão”, explicou Amân-
dio Guimarães ao nosso jornal.

Até ao momento a Associação 
de Futebol do Porto não emitiu 
qualquer nota ofi cial sobre estas al-

■CLUBE DE RECAREI SOBE AO NACIONAL, BENEFICIANDO DO ALARGAMENTO DO NÚMERO DE EQUIPAS NA 
ELITE. ■Informação foi transmitida pelo Secretário-Geral da AF Porto ao presidente do Nun’Álvares. 

Alargamento da Divisão de Elite
leva Nun’Álvares a subir de divisão

Helena Nunes (texto) te justa e merecida” e destaca o 
trabalho que a equipa conseguiu 
realizar nas duas últimas épocas. 
“É o segundo ano seguido que 
subimos com a mesma equipa. O 
mérito é de todos, sobretudo dos 
jogadores”, sublinha o dirigente, 
assumindo desde já grandes ex-
pectativas para a próxima época. “A 
época vai ser de grande expecta-
tivas porque nos vamos estrear 
na Elite e porque vamos ter mui-
tos dérbis com equipas vizinhas, 
com o Paredes, o Rebordosa, o 
Aliados, o Sobrado e provavel-
mente o Penafi el B e o Paços de 
Ferreira B”.

Na próxima época o clube de-
verá apresentar praticamente o 
mesmo plantel da época passada, 
já que apenas 3 ou 4 jogadores 
não renovaram contrato. “Todos 
os jogadores que queríamos 
na equipa já renovaram. Vamos 
procurar arranjar dois ou três 
reforços que possam ser uma 
mais-valia para a equipa, mas a 
base do grupo será a mesma das 
últimas duas épocas”, sublinha o 
dirigente. 

terações, mas Amândio Guimarães 
garante que foi informado pelo pró-
prio Secretário-Geral da AF Porto, 
Domingos Santos.

Segundo Amândio Guimarães, 

o modelo a adotar pela AF Porto 
permitirá que para além do cam-
peão da Divisão de Honra, o Erme-
sinde 1936, subam à Elite as quatro 
equipas que ocupam os lugares se-

guintes da tabela: o Infesta (2.º), D. 
Sandinenses (3.º), o Avintes (4.º) e o 
Nun’Álvares (5.º classifi cado).

O presidente do Nun’Álvares 
fala numa promoção “inteiramen-

C
aíram por terra as aspira-
ções do Rebordosa Atlé-
tico Clube de subir de di-
visão. A equipa orientada 
por Andrés Madrid rece-

beu e bateu em casa o campeão 
Canelas, por 1-0, na última jornada 
da fase de subida da Divisão de Elite 
da Associação de Futebol do Porto, 
disputada no dia 4 de junho, mas a 

■RAC fechou a época com os mesmos pontos que o Rio Tinto e o Aves B, mas o conjunto da Vila das Aves acabou por conquistar o 2.º lugar, 
tirando partido da vantagem por confronto direto.

REBORDOSA VENCE O CAMPEÃO,
MAS MANTÉM-SE NA ELITE

vitória acabou por não ser sufi cien-
te para garantir o 2.º lugar, que ain-
da podia dar a ascensão.

Nesta última jornada já muito 
pouco havia a decidir. O título de cam-
peão já estava entregue ao Canelas, 
faltando apenas apurar o 2.º classifi ca-
do, posição que acabou por ser con-
quistada pelo Desportivo das Aves B 
que, em casa, venceu o Lixa, por 2-1.

Rebordosa e Rio Tinto terminara 
a época com os mesmos pontos do 

Desp. Aves B (17), mas a equipa trei-
nada por Américo Soares acabou 
por tirar partido da vantagem no 
confronto direto.

O emblema de Rebordosa despe-
diu-se assim da época 2016/2017 com 
um sentimento de frustração, por não 
ter alcançado aquele que era o princi-
pal objetivo da equipa. O RAC termi-
nou a época na 4.ª posição da tabela, 
fi cando o Rio Tinto com o 3.º lugar.

O sonho do RAC de subir aos 

nacionais volta assim a ser adiado 
para a próxima temporada, em que 
Andrés Madrid voltará a orientar a 
equipa.

Para além do Rebordosa, man-
tém-se na Divisão de Elite outras 
duas equipas do concelho de Pare-

des: Aliados de Lordelo e União de 
Paredes. A estas três equipas junta-
-se o Sport Clube Nun’Álvares que 
foi repescado da Divisão de Honra, 
devido ao alargamento do número 
de equipas que vão disputar a Divi-
são de Elite na próxima temporada.

Helena Nunes (texto)

Foto: PAULO PINHEIRO
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■Juiz internacional, de 41 anos, foi o melhor árbitro da época 2016/2017, segundo a Federação Portuguesa de Futebol. ■O ÁRBITRO DE 41 
ANOS, NATURAL DE LORDELO, PAREDES, SUPEROU ARTUR SOARES DIAS (2.º LUGAR) E CARLOS XISTRA (3.º).

JORGE SOUSA É O
ÁRBITRO DO ANO

Helena Nunes (texto)

J
orge Sousa foi eleito o melhor árbitro 
da época 2016/2017, que agora che-
gou ao fim. O Conselho de Disciplina 
da Federação Portuguesa de Futebol 
divulgou, na passada quarta-feira, dia 

7 de junho, a classificação dos árbitros, ten-
do o juiz da Associação de Futebol do Porto 
ficado em primeiro lugar (8.607), seguido por 
outros juízes internacionais: Artur Soares Dias 
(8.595) e Carlos Xistra (8.539). Em 4.º lugar 
ficou Bruno Paixão (8.529) e em 5.º Nuno Al-
meida (8.522).

A avaliação dos árbitros é efetuada me-
diante as classificações obtidas nos jogos du-
rante a época. Jorge Sousa dirigiu 26 jogos na 
temporada 2016/2017, 16 deles na I Liga, oito 
na II Liga, um na Taça da Liga e um na Taça de 
Portugal. O árbitro, natural de Lordelo, Pare-
des, arbitrou apenas um jogo entre “grandes”, 
na receção do Benfica ao Sporting, na 13.ª jor-
nada do campeonato.

Na época 2013/2014 Jorge Sousa foi 5.º 
classificado, tendo sido eleito melhor árbi-
tro da época 2014/2015. Já na temporada 
2015/2016 não obteve classificação, pois rea-

lizou poucos jogos.
Jorge Sousa tem 41 anos, é natural de 

Lordelo, Paredes e é árbitro da Associação de 
Futebol do Porto. Ostenta as insígnias de árbi-

tro internacional (profissional), estando colo-
cado na 1.ª categoria da UEFA, desde a época 
2012/2013.

No que diz respeito às despromoções, o 

destaque vai para Jorge Ferreira (AF Braga) e 
Tiago Antunes (AF Coimbra), que descem de 
categoria, tal como João Matos (AF Viana do 
Castelo) e João Mendes (AF Santarém).

■Nova academia de formação do Aliados de Lordelo foi inaugurada no passado dia 4 de junho. ■O projeto engloba o novo campo sintético 
e os balneários dedicados à formação. ■O CLUBE HOMENAGEOU AINDA ALGUNS EX-ATLETAS, COMO RUI BARROS, JOSÉ MOTA, JAIME 
PACHECO E JORGE SOUSA. 

INAUGURADA ACADEMIA
DE FORMAÇÃO JAIME PACHECO

O 
Aliados Futebol Clube 
de Lordelo inaugurou a 
nova academia de for-
mação Jaime Pacheco, 
um projeto que engloba 

o novo campo relvado sintético e os 
novos balneários dedicados à forma-
ção. 

A inauguração decorreu no pas-
sado dia 4 de junho em ambiente 
de festa, disse o clube em nota de 
imprensa. Na cerimónia estiveram 

presentes os dirigentes políticos con-
celhios e locais, toda a direção do 
Aliados de Lordelo e largas centenas 
de lordelenses que fizeram questão 
de marcar presença “neste dia de 
tão importante simbolismo para o 
clube e pelo futuro risonho que se 
abre à formação, com as instala-
ções de excelência inauguradas”.

O Aliados de Lordelo diz que as 
novas instalações “são o estado da 
arte”, pois permitem garantir o “cres-

cimento sustentado” do clube e “se-
gurar os jovens talentos da terra, 
colocando infraestruturas de exce-
lência ao seu dispor e assegurando 
assim o futuro num mercado cada 
vez mais competitivo”.

O lordelense Jaime Pacheco foi 
a figura de destaque da cerimónia. 
Acompanhado da mulher, dos dois 
filhos e da mãe, o treinador evocou 
emocionado a memória do pai, dizen-
do que sabe que ele “está orgulhoso, 

lá no lugar em que estiver”. 
Jaime Pacheco reafirmou o orgu-

lho nas origens lordelenses e neste dia 
especial para o clube que o viu nascer 
fez questão de contribuir com um ge-
neroso donativo para a sua formação. 

Em dia de festa o Aliados de 
Lordelo quis também lembrar os ex-
-atletas “da casa” que se destacaram 
nacional e internacionalmente, atri-
buindo às várias salas dos balneários 
da formação os nomes de ex-atletas 
como Rui Barros, José Mota, o árbitro 
Jorge Sousa, o próprio Jaime Pache-
co e o “saudoso” roupeiro do clube 
Russel Botelho, cuja “dinastia” é 

continuada pelos dois filhos que lhe 
seguem as pisadas.

“Virou-se assim mais uma pági-
na bonita na história do Aliados de 
Lordelo, com a certeza de sucessos 
vindouros alicerçados em infraes-
truturas de excelência dedicadas 
à formação”, sublinhou o clube na 
mesma nota, agradecendo os contri-
butos de todos os dirigentes, sócios e 
lordelenses anónimos e em especial 
da câmara municipal de Paredes e da 
Fundação A Lord para a concretização 
deste projeto. “A academia de for-
mação Jaime Pacheco a todos eles 
se deve”, concluiu.
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

A 
cidade do Peso da Ré-
gua, situada no Alto 
Douro Vinhateiro, mar-
cou o regresso do Cam-
peonato Nacional de 

Enduro aos trilhos e trouxe nova-
mente André Mouta para os lugares 
da frente da competição.

A quinta prova do Nacional de 
Enduro (a 6.ª jornada pontuável) foi 
disputada nos dias 3 e 4 de junho, 
com um traçado de aproximada-
mente 45 quilómetros entre Régua 
e Armamar. A prova contou com 
três especiais que foram percorridas 
pelos pilotos das categorias princi-
pais por quatro vezes, totalizando 
as 12 especiais que defi niram a clas-
sifi cação fi nal.

O jovem piloto André Mouta 
não arrancou da melhor manei-
ra, sofrendo uma queda logo na 
primeira especial, mas conseguiu 
recuperar algum tempo na última 
cross test. “A minha prestação 
não começou da melhor maneira 
devido a uma queda. Fiquei bas-
tante magoado no braço e perdi 

■PILOTO DE LORDELO FOI À RÉGUA CONQUISTAR O 3.º LUGAR DO PÓDIO NA PROVA DA CLASSE ELITE 1. ■O pai de André Mouta também 
foi feliz na Régua, vencendo a prova de veteranos. ■Quinta prova do Nacional de Enduro decorreu no Peso da Régua nos dias 3 e 4 de junho.

André Mouta regressa aos pódios
no Nacional de Enduro

Helena Nunes (texto) bastante tempo para os meus 
adversários mais diretos. Tive de 
fazer uma corrida de trás para a 
frente, marcando bons registos 
nas especiais e na última cross 
test conseguiu recuperar o 3.º lu-
gar na classe elite 1 por apenas 1 
segundo”, disse o piloto lordelen-
se no fi nal da prova, agradecendo 
todo o apoio que teve durante o 
fi m de semana.

André Mouta conseguiu assim 
subir ao 3.º lugar do pódio na prova 
da classe elite 1, onde venceu Da-
niel Carracedo (Honda). Fernando 
Ferreira foi segundo.

Albano Mouta
venceu nos veteranos

A etapa na Régua foi também 
positiva para o pai de André Mou-
ta, que venceu a prova de vetera-
nos. Albano Mouta cortou a meta 
com uma vantagem de aproxima-
damente 20 segundos para o 2.º 
classifi cado, Nuno Freitas. A fechar 
o pódio fi cou Diogo Salema, com 
mais de três minutos de diferença 
para o vencedor.

Na elite 2 venceu Diogo Ventu-
ra, o atual líder do campeonato. Na 
classe open destacou-se Manuel 
Teixeira. Renato Silva, Márcio Antu-

nes e Ricardo Wilson venceram as 
três classes de verdes, Alcides Cal-
çada venceu nos superveteranos e 
Bruna Antunes entre as senhoras.

A próxima prova do Campeona-
to Nacional de Enduro, a penúltima 
do calendário, será disputada no dia 
16 de julho, em Souselas.

O 
Paredes Golfe Clube e 
a câmara municipal de 
Paredes assinaram um 
contrato -programa 
de desenvolvimento 

desportivo que visa “fortalecer a 
aposta no projeto ‘Golfe para To-
dos’ que, todos os meses, permite 
o acesso à modalidade a milha-
res de paredenses no Campo do 
Aqueduto”. 

Segundo a nota de imprensa 
do clube, a assinatura do contra-
to-programa decorreu na véspera 
do 9.º campeonato nacional de 
Pitch&Putt. A prova realizou-se 
pela primeira vez em Paredes e 
foi ganha pela paredense Leonor 
Bessa.

Celso Ferreira destacou que o 
trabalho do PGC “tem sido fantás-
tico e deve ser motivo de orgulho 
para o concelho”, considerando ser 
de inteira justiça que o município 
passe a colaborar mais estreitamen-
te com o clube. Por sua vez, António 
Manuel Bessa, que preside à direção 
do PGC, destacou “a sensibilidade” 
da autarquia, que “percebeu a re-
levância social que, golfe tem na 
região”.

O Campo do Aqueduto, em Pa-

■PAREDES GOLFE CLUBE E A AUTARQUIA ASSINARAM UM CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO. ■Documento 
visa fortalecer a aposta no projeto ‘Golfe para Todos’ que, todos os meses, permite o acesso à modalidade a milhares de paredenses.

Projeto ‘Golfe para Todos’ alargado 

cial Olympics, junto de pessoas com 
necessidades educativas especiais, 
quer dos núcleos escolares, quer 
das IPSS do concelho, quer da Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Dimi-
nuídos Mentais de Penafi el. Alguns 

destes utentes têm benefi ciado do 
projeto Aveleda Specials Cup que 
permite o treino semanal a cerca 
de 20 elementos e a competição de 
golfe adaptado inserida num ran-
king anual com 10 provas. Cerca de 

400 idosos do concelho de Paredes 
já tiveram contacto com a modali-
dade, a título gratuito. 

Em nota de imprensa, o PGC as-
sume que nos próximos cinco anos 
pretende continuar o seu trabalho 
de fomento da democratização do 
golfe, disponibilizando meios lo-
gísticos e humanos para o ensino e 
promoção da modalidade.

O clube irá criar uma bolsa de 
apoio para crianças e jovens caren-
ciados que queiram e demonstrem 
capacidades para a prática de golfe. 

Entre os objetivos traçados está 
ainda a organização de um calen-
dário de provas e eventos anuais, 
mantendo a ligação com a FPG, e 
do torneio Art On Chairs Golf Cup, 
que pretende também promover o 
concelho de Paredes.

O clube diz que nos próximos 
cinco anos a colaboração com a 
autarquia deverá ser intensifi ca-
da, de forma a permitir que mais 
pessoas da população sénior e/ou 
portadores de defi ciência possam 
experimentar e evoluir na modali-
dade. Segundo o clube, a autarquia 
compromete-se a comparticipar 
mensalmente as despesas inerentes 
às atividades desenvolvidas.

redes, disponibiliza todos os meses 
recursos técnicos e pedagógicos a 
1500 alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
e a 209 alunos do Desporto Escolar 
para a prática de golfe. O PGC traba-
lha também com o movimento Spe-
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J
orge Pereira foi à cidade de 
Braga conquistar mais um títu-
lo nacional. O atleta da secção 
de atletismo da Casa do Benfi-
ca em Paredes venceu a prova 

de 800 metros na final nacional do 
Olímpico Jovem 2017, disputado no 
Estádio 1.º de Maio, em Braga, no pri-
meiro fim-de-semana de junho.

Jorge Pereira integrou a seleção 
da Associação de Atletismo do Por-
to que, em Braga, obteve o 2.º lugar, 
com 713.50 pontos. A competição foi 
ganha pela seleção de Lisboa, que so-
mou um total de 734 pontos.

Em termos individuais, os atletas 
do Porto obtiveram 19 pódios, sendo 
12 primeiros, três segundos e quatro 
terceiros lugares. Foi ainda obtido um 
novo recorde regional, nos 80 metros 
femininos, através de Ana Costa, atle-
ta do Clube de Atletismo do Tâmega, 
que registou a marca 9.97, melhoran-
do o anterior máximo de 9.99 que já 
lhe pertencia.

Jorge Pereira venceu a prova de 
800 metros com a marca 1.59,96. Em 
segundo ficou Nuno Pereira (2.00,88) 
e em terceiro Elson Barros, com 
2.01,40.

Em fevereiro o jovem atleta da 
Casa do Benfica em Paredes já se tinha 
sagrado campeão nacional sub-18, ao 
vencer a prova de 3000 metros de pis-
ta coberta, que decorreu no Pombal.

■ATLETA DA SECÇÃO DE ATLETISMO DA CASA DO BENFICA EM PAREDES SAGROU-SE CAMPEÃO NACIONAL DE 800 METROS, NO OLÍM-
PICO JOVEM NACIONAL. ■Prova decorreu em Braga nos dias 3 e 4 de junho. 

Jorge Pereira conquista mais um título nacional

Atletas da Seleção do Porto de atletismo obtiveram 19 pódios

Foto: PAULO HOMEM

■PILOTO DE PAREDES MANTEM-SE NA LUTA PELO TÍTULO DE CAMPEÃO NACIONAL DE RALIS E ASSUME QUE VAI LUTAR ATÉ AO FIM 
PELO TÍTULO. ■Rali de Vidreiro foi disputado nos dias 9 e 10 de junho, na Marinha Grande. ■Pedro Meireles venceu a prova, mantendo-se na 
liderança do Campeonato Nacional de Ralis.

JOÃO BARROS conquistou
2.º lugar no Rali de Vidreiro

J
oão Barros terminou em 2.º 
lugar o Rali Vidreiros/Centro 
de Portugal, a sexta prova 
do Campeonato Nacional de 
Ralis, realizada na Marinha 

Grande, a 9 e 10 de junho. O resulta-
do deixou o piloto paredense com 
legítimas aspirações para conseguir 
algo mais na competição.

“Entrei neste ano de 2017 
com vontade de tentar lutar e 
ser campeão nacional, mas isto 
logo inconscientemente leva a 
que tenhamos que ter outro tipo 
de preparação e andamento nas 
provas. Estive a tentar ser mais 
prudente e consistente em todos 
os ralis porque o campeonato 
é muito longo. São sete provas 
pontuáveis e eu tenho a certeza 
que quem conseguir ser mais re-
gular vai ser campeão”, disse o pi-
loto da Fibromade Racing Team ao 
site Autosport.

João Barros reconheceu que en-
trou mal em Fafe, onde teve vários 
problemas com o carro, mas ainda 
assim conseguiu conquistar o 3.º 
lugar do pódio nesta primeira prova 
da época. 

Os problemas mecânicos vol-
taram a complicar-lhe a vida em 
Castelo Branco, onde João Barros 
voltou a ficar em 3.º lugar. Nos Aço-
res, João Barros somou mais um 
pódio (3.º lugar), resultado que foi 
importante para as contas do cam-
peonato.

Em Espinho, o piloto de Paredes 

fez um rali mais tranquilo e sem in-
cidentes, mas acabou por não con-
seguir acompanhar o andamento 
de Carlos Vieira e José Pedro Fontes. 
Subiu novamente ao 3.º lugar do 
pódio, mantendo-se na luta pelo 
título.

“Ambicionava o 1.º lugar, mas 
não consegui. Estamos todos muito 

perto. Está tudo em aberto, ainda 
por cima agora com a infelicidade 
que tiveram o Zé Pedro e a Inês”, dis-
se o piloto de Paredes, reconhecendo 
que o afastamento do atual campeão 
nacional abriu mais possibilidades 
para ele e outros pilotos lutarem pelo 
campeonato.

A olhar para as contas do título 

João Barros já assumiu que está con-
centrado no campeonato e não em 
obter vitórias em especiais ou ralis. 
“A Marinha Grande sempre foi di-
fícil para mim. Vínhamos aqui com 
a expectativa de lutar pela vitória, 
mas na primeira etapa, no Farol, fiz 
um pião que me impediu de ficar 
na frente. Se não fosse isso penso 
que conseguiria arrancar em pri-
meiro no sábado. Depois nos dois 
novos troços de sábado foi notória 
a minha dificuldade e nas partes 
mais sujas optei por me precaver 
mais um bocadinho. Não consegui 
vencer, mas acho que o 2.º lugar foi 
positivo para o campeonato”, acres-
centou o piloto.

O grande vencedor do Rali Vidrei-
ro 2017 foi Pedro Meireles, que lutou 
pela vitória até ao penúltimo troço 
com Carlos Vieira, que acabou por ser 
afastado da frente da prova após uma 
saída de estrada. Em 3.º lugar ficou o 
piloto Miguel Barbosa.

Com três provas ainda por dispu-
tar, João Barros quer pontuar o má-
ximo possível para continuar na luta 
pelo título de campeão. Pedro Mei-
reles segue na liderança do campeo-
nato nacional de ralis, que regressa à 
estrada entre 3 e 5 de agosto, para o 
Rali Vinho da Madeira.

Helena Nunes (texto)
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O 
calendário escolar 
terminou mais cedo 
para os alunos de 9.º 
ano devido à realiza-
ção das provas finais. 

Com mais ou menos saudades, os 
finalistas despediram-se das rotinas 
que duraram de setembro ao início 
de junho: levantar cedo, aulas, tra-
balhos de casa, apresentações,…E 
também disseram adeus também a 
muitos dos que os acompanharam 
ao longo do ano: colegas, professo-
res, assistentes operacionais. Houve 
quem não contivesse uma lágrima 
ao canto do olho…

Este ano, o encerramento do 
ano letivo dos alunos finalistas fez-
-se com uma caminhada. Esta ativi-
dade foi preparada pelos docentes 
de Educação Física, incluindo o Nú-
cleo de Estágio desta disciplina.

No dia 6 de junho, logo de ma-
nhã, as turmas e os professores, que 
as acompanharam, partiram de 
mochila às costas e mapa na mão. 
Cada grupo tinha um líder expe-
riente em Orientação, modalidade 
do Desporto Escolar frequentada 
ao longo do ano por alguns dos 
participantes nesta caminhada. 

O percurso previsto estendeu-

...............................................................................................................................................................................................................................
MARIA MOREIRA, 9.º C  ●  Escola Básica da Sobreira

CAMINHADA DE FINALISTAS

-se por cerca de 10 km em torno da 
escola, passando por Recarei, Castro-
mil, Casconha, Sobreira, e terminou 
junto à Estação de Recarei-Sobreira. 
Muitos alunos, apesar de morarem 
nestas localidades, não estão habitua-
dos a valorizar a riqueza natural que 
têm à porta de casa. Ao longo do rio 
Sousa, há muitos sítios quase para-
disíacos ora com vegetação ora com 
pequenas represas. Um dos tesouros 
escondidos em Recarei é Poço Cava-
leiro, uma cascata que já teve direito 
a fotografia publicada no blogue de 
fotos do National Geographic. 

O almoço foi também um mo-
mento de convívio no Parque de Me-
rendas de Sobreira, um espaço muito 
agradável, mas que precisa de recupe-
rar dos efeitos das chuvas de inverno. 
Os caminhantes descansaram e recar-
regaram baterias.

À hora prevista, os alunos termi-
naram a caminhada, felizes apesar do 
cansaço e do calor.

Foi uma maneira diferente e en-
graçada para assinalar o fim do tercei-
ro ciclo. Foi igualmente bom descobrir 
que há percursos pedestres que me-
recem ser percorridos no Concelho, 
que deveriam ser marcados e divul-
gados para que outros os descubram. 
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CULTURA

Efemérides 15 de junho

Paredes

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 15 a 28 de junho

Castelo de Paiva

1215
João-Sem-Terra, rei de Inglaterra, assina a 
Magna Carta, documento representativo do 
moderno parlamentarismo;
____________________________________

1594
Nasce em Andelys, Nicolas Poussin, pintor 
francês, o mais célebre da sua geração, autor 
do quadro “O roubo das Sabinas”, no Museu 
do Louvre;
____________________________________

1775
George Washington é nomeado comandante-
-chefe das forças americanas, tomando o coman-
do e Cambridge, Massachusetts, a 3 de julho;
____________________________________

1808
José Bonaparte torna-se rei de Espanha, 
substituindo-o como rei de Nápoles Joa-
chim Murat;
____________________________________

1843
Nascimento do compositor norueguês Ed-
vard Grieg;
____________________________________

1844
A patente do processo de vulcanização da 
borracha é registado pelo norteamericano 
Charles Goodyear;
____________________________________

1904
Foi extinta a Companhia Indígena e criada, 
em sua substituição, a Companhia Mista de 
Artilharia de Montanha e Infantaria, com 
sede em Bolama, então da Guiné Portugue-
sa. Igualmente foi criado um esquadrão de 

dragões indígenas com sede em Farim;
____________________________________

1907
Inicia-se a II Conferência Internacional da Paz, 
em Haia, a decorrer até 18 de outubro, com a 
participação de 44 nações;
____________________________________

1914
Guiné Portuguesa. Decreto agraciando com 
as medalhas de prata de serviços distintos no 
Ultramar os oficiais e praças que fizeram parte 
da coluna de operações militares no alto de 
Mansoa e Oio: 2.os tenentes António R.C. San-
tos Pedro e Raul Queimado de Sousa; tenen-
tes Artur Sampaio Antas e Henrique Ataíde 
Pimenta; 2.os sargentos António Ribeiro Vilaça 
e António Ribeiro Moens;
____________________________________

1915
Portugal é convidado pelo Reino Unido a in-
tegrar as operações aliadas da Grande Guerra 
1914-1918;
____________________________________

1923
Reúne-se pela primeira vez o Tribunal Interna-
cional de Haia;
____________________________________

1938
Tendo o pinheiro bravo como espécie domi-
nante, é promulgada a Lei do Povoamento 
Florestal de zonas de montanha, dunas e ter-
renos baldios;
____________________________________

1947
Guiné Portuguesa. O governador da colónia, 
comandante Sarmento Rodrigues, implantou a 

escola de Canchungo e visitou as obras da resi-
dência de Bula, dos pontões da estrada de Barro e 
da residência do médico de S. Domingos, implan-
tando em Susana a escola, em Varela implantou a 
central elétrica e visitou as obras do posto sanitá-
rio, residência do governador e casa de repouso;
- Primeiro voo comercial entre as ilhas de S. 
Miguel e Santa Maria, Açores;
____________________________________

1956
Para demolição, fecha o Teatro Apolo, em Lisboa;
____________________________________

1960
O Decreto-Lei n.º 43020 aprova a Convenção 
de admissão dos menores ao trabalho marí-
timo, adotado pela Conferência geral da OIT;
____________________________________

1962
A Lei n.º 2114 aprova as bases do arrenda-
mento rural;
- Confirma-se a reforma da previdência social 
com a publicação da Lei n.º 2115;
____________________________________

1966
No decurso de uma manifestação de apoio a 
James Meredith, Stokeley Carmichael profere 
o primeiro discurso sobre o Black Power, em 
Greenwood, no Mississipi, iniciando uma doutri-
na violenta na luta contra a discriminação racial;
____________________________________

1969
Eleição do Georges Pompidou para a presi-
dência da República Francesa;
____________________________________

1970
Morte de José de Almada Negreiros, escultor, 

escritor, artista plástico, fundador da revis-
ta Orpheu, do “Manifesto Anti-Dantas” e de 
“Nome de Guerra”;
- Cinco militantes demissionários do Partido 
Comunista Português (PCP), entre os quais 
António Barreto, dirigem uma “Carta Aberta 
aos militantes do PCP e revolucionários 
portugueses”;
____________________________________

1972
O Decreto-Lei n.º 197/72 autoriza o governo 
a contrair encargos de 1,5 milhões de contos 
para prosseguir o reequipamento extraordi-
nário do Exército e da Aeronáutica;
____________________________________

1973
Guerra Colonial. O Supremo Tribunal Militrar 
agrava as penas de prisão dos padres da pa-
róquia de Macuti, Beira, Moçambique, que 
tinham denunciado o massacre de Mucum-
bura, em 1971;
____________________________________

1985
O Conselho de Estado da Guiné-Bissau 
aprova o primeiro código de investimento 
estrangeiro do país;
____________________________________

1987
O Prémio Robert Schuman do Parlamento 
Europeu é entregue a Mário Soares;
____________________________________

1996
Aos 79 anos morre a cantora norteamerica-
na Ella Fitzgerald;
- Atentado à bomba do IRA no centro de 
Manchester causa mais de 200 feridos.

Dia 16
Foyer do Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Inauguração da exposição “Eduardo Souto Mou-
ra – mostra de arquitetura”

Dia 17
Escola Básica de Paredes
Das 08h30 às 14h00 – 11.ª Caminhada Entre Paredes, 
com o tema “Os valores no espaço Europeu”

Dia 18
Casa da Cultura de Paredes
16h00 – Peça de teatro: “Mulheres Móveis” – viagem docu-
mental feita a partir de testemunhos das mulheres carretei-
ras e do imaginário do poeta italiano Toninho Guerra

De 19 a 30 de junho
Fundação A Lord
Das 14h30 às 17h30 – Atividades nas férias de verão: ar-
tes manuais, sessões de cinema e visita cultural

Dia 20
Praça José Guilherme, Paredes
14h00 – Concurso “Marchas de São João”, com as IPSS’s do 
concelho

Dia 24
 Biblioteca Municipal de Paredes
1.ª sessão: 15h30, 2.ª sessão: 16h30: Música com bebés e papás

Dia 16
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
21h30 – Apresentação do livro “Aos pés do Tâmega” do es-
critor amarantino Nuno Meireles

Dias 16, 17 e 18
Monte de S. Domingos, Castelo de Paiva
Couto Mineiro em Festa: artesanato, gastronomia e associa-
tivismo

De 22 a 25
Largo do Conde
Festas de S. João 2017: concertos musicais, marchas infantis e 
fogo-de-artifício

Dia 25
Centro da cidade
09h00 – Feira agrícola

Dia 16, 17, 18 e 21
Cidade da Lixa
Ao longo do dia – Comemorações do XXII Aniversário da ele-
vação da Lixa a cidade: atividades diversas, encontro de tunas, 
exposições, encontro de coros, etc

Dia 17
Praça Dr. Eduardo de Freitas, Lixa
21h30 – V edição do concurso “Talentos da Lixa”

Dia 17 
Cidade da Lixa, Felgueiras
15h30 – 11.º Festival de Folclore Ibérico

Dia 25
Auditório da Escola de Música Berço da Cultura da Lixa
16h00 – Recital de piano e guitarra

Dia 28
Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
Das 15h às 16h30 – Oficina de leitura e expressão plástica: 
Viva S. Pedro, o nosso Santo Popular

Dias 17
Centro da cidade de Freamunde
Trail e caminhada “Foge Foge o Capão”

Dia 17
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: atividade “festejar a infância 
com os livros e brincadeiras” 

Dia 21
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Cegonhas”

Dia 25
Museu Municipal de Penafiel
11h00 – Atividade yoga no museu

Dia 25 
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – Atividade “Percussões e percussionistas”

Dia 28
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “A vida secreta dos bichos”

Dia 16
Praça das Pocinhas
Das 19h às 24h00 – S. João Social: barraquinhas com petis-
cos tradicionais de S. João

Dia 17
Auditório Municipal de Lousada

21h30 – Noites Acústicas: concerto de António Zambujo

Dias 17 e 18
Casa da Vila Verde, Lousada
15h00 – Festival Confluências: Best Youth Lousada

Dia 21
Avenida Senhor dos Aflitos
21h30 – Dia Municipal da Biodiversidade: concerto da Or-
questra do Conservatório do Vale do Sousa

De 23 a 28
Biblioteca Municipal de Lousada
Atividades na biblioteca: eco-férias
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GOMES DE SOUSA

BOLETIM
MONUMENTOS

VI - PENAFIEL
N.º 17 – Igreja de Paço de Sousa

Paço de Sousa – A mesma vista de conjunto após o restauro.

Paço de Sousa – vista do conjunto da igreja e mosteiro,
antes do incêndio, que marcou o começo dos trabalhos.

O 
dr. José Maria de Almeida Corte-
-Real nasceu em Ribaçais, Abra-
gão, a 18 de Janeiro de 1891. 
Era filho do médico Alexandre 
Pereira Valverde Vasconcelos 

Corte Real e de D. Beatriz Cândida de Almeida 
Corte-Real.

Alexandre e D. Beatriz casaram em Lorde-
lo do Ouro a 17 de Novembro de 1889. Ele ti-
nha 32 anos, era natural de Abragão e morava 
na Rua de Entre Quintas, Massarelos; ela tinha 
22 anos era natural de Santo Ildefonso e mo-
radora em Boelhe.

Sobre a família do dr. Alexandre já disse-
mos neste lugar a17 de Novembro de 2016.

O dr. José Maria era neto paterno de José 
Maria Peixoto Miranda Vasconcelos e D. Joa-
quina Júlia de Vasconcelos Corte-Real e ma-
terno de Jerónimo Jacinto de Almeida, natu-
ral de Boelhe e D. Matilde Cândida de Almei-
da, natural de Santiago da Capela.

Teve três irmãs: 1 - Maria Henriqueta que 
nasceu em Ribaçais a 28 de Junho de 1893. 
Afilhada dos condes de Bovieiro. Casou em 
Abragão a 29 de Julho de 1922 com Fernando 
de Almeida Corte-Real. O Fernando faleceu na 
freguesia da Sé, Porto, a 14 de Março de 1943 
e a Maria Henriqueta faleceu em Ramalde a 
18 de Março de 1962. 2 – Elisa que nasceu em 
Ribaçais a 21 de Dezembro de 1894. Faleceu 
em Boelhe a 18 de Agosto de 1982. 3 - Matilde 
talvez nascida em 1896.

O DR. JOSÉ CORTE-REAL
José Maria de Almeida Corte-Real matri-

culou-se na Academia Politécnica do Porto, 
no ano lectivo de 1909-1910, na 10.ª cadeira: 
Botânica.

No ano seguinte matriculou-se nas 6.ª ca-
deira: Física geral, 7.ª cadeira: Química inorgâ-
nica, 8.ª cadeira: Química orgânica e analítica, 
e na 10.ª cadeira: Botânica.

No ano lectivo de 1911 para 1912 aparece 
matriculado em Ciências Naturais, na Facul-
dade de Ciências e ainda no 1.º ano do curso 
médico-cirúrgico na Faculdade de Medicina.

Em 1912 para 1913 fez exame nas 1.ª e 
15.ª cadeiras - anatomia descritiva e topo-
gráfica – e foi excluído por ter menos de 10 
valores. Nas 14.ª e 2.ª cadeiras - histologia e 
fisiologia teve um S11.

No ano seguinte repetiu exames das 1.ª e 
15.ª cadeiras - anatomia descritiva e topográ-
fica e obteve um B14. Fez ainda as seguintes 
cadeiras do 3.º ano, com bons resultados: 3.ª 
cadeira - matéria médica – MB18, 4.ª cadeira 
- patologia externa – B14, 10.ª e 12ª cadeiras 
- anatomia patológica e anatomia geral – S13.

No ano lectivo de 1914 para 1915 comple-
tou as seguintes cadeiras: 5.ª cadeira - opera-
ções – B15, 7.ª cadeira - patologia interna – 
S13, e 13.ª cadeira - higiene – B15.

E fez o 5º ano, em 1915 para 1916, com os 
seguintes resultados: 6.ª cadeira - obstetrícia 
– B14, 8.ª cadeira - clínica médica – B14, 9.ª 
cadeira - clínica cirúrgica – B15, e 11ª cadeira - 
medicina legal - S12.

Fez o exame final a 30 de Novembro de 
1916 e obteve um B14. Presidente do júri o 
professor catedrático Tiago Augusto de Al-
meida. Foi o dr. n.º 1514 da Escola do Porto.

Defendeu a tese «Os envenenamentos mais 
communs e a sua therapeutica» que foi impres-
sa no Porto, na Imprensa Nacional de Jaime Vas-
concelos, com 72 páginas, [50 de texto].

O dr. José Maria casou na conservatória 
do registo civil de Penafiel a 9 de Setem-
bro de 1920 com D. Isménia Corte-Real de 
Almeida. 

A Isménia nasceu na Rua do Túnel, São 
João da Foz do Douro, a 19 de Dezembro de 
1894. Filha de Jerónimo Jacinto de Almei-
da, proprietário, natural de Santo Ildefon-
so, baptizado em Boelhe e D. Isménia Júlia 
de Miranda Corte-Real e Almeida, dona de 
casa, natural de Santa Marinha de Vila Nova 
de Gaia e recebidos a 1 de Junho de 1890, 
em Lordelo do Ouro.

Neta paterna de outro Jerónimo Jacinto 
de Almeida e D. Matilde Cândida de Almeida 
e neta materna de Jacinto Pereira Valverde 
Miranda Vasconcelos e D. Maria José de Mi-

randa Vasconcelos Corte-Real. 
Por aqui se conclui que eram primos 

porque os avós maternos do dr. José Maria 
– Jerónimo Jacinto de Almeida e D. Matilde 
Cândida de Almeida – são os avós paternos 
da Isménia…

Tiveram um filho, o dr. Alexandre José de 
Almeida Corte Real, que nasceu em Massa-
relos a 10 de Outubro de 1933 e terminou o 
curso na Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto a 20 de Outubro de 1959.

Casou em Abragão a 20 de Setembro de 
1961 com Maria Elisa Giraldes da Silva Men-
des que nasceu a 12 de Setembro de 1933.

Tiveram cinco filhos: 1 - Maria José da Sil-
va Mendes Corte-Real que se formou no Ins-
tituto de Educação e Psicologia da Universi-
dade do Minho em Dezembro de 2004 onde 
apresentou o trabalho - «Leitura e insucesso 
escolar: Percursos de Crianças “de risco” Um 
estudo de caso».

2 - Maria Alexandra da Silva Mendes 
Corte-Real que se formou na Faculdade de 
Desporto da Universidade do Porto onde 
apresentou o trabalho «Escola, inclusão 
e responsabilidade pessoal e social... que 
papel para o desporto», em Dezembro de 
2011. Docente no agrupamento de Escolas 
de Rio Tinto.

3 - José Maria da Silva Mendes Corte-
-Real, cirurgião dentista desde 2012.

4 - Maria Margarida da Silva Mendes 
Corte-Real.

5 - Luís Miguel da Silva Mendes Cor-
te-Real formado em medicina dentária e 
odontologia desde 2004.

O dr. José Maria faleceu em Massarelos a 
20 de Março de 1970 e D. Isménia faleceu na 
mesma freguesia a 29 de Novembro de 1982.

Patrono do Largo Dr. José Corte Real, em 
Abragão. [4560-027].



21
Quinta-feira

15 de junho 2017

HISTÓRIA e CULTURA

Nos 80 anos do Pintor e Fotojornalista

MARCO – ARMANDO MOREIRA
OS DEZASSETE BRASÕES

o seu QUINZENÁRIO de eleição

“S. Pedro de Ferreira, ou Couto de Ferreira, 
cujos dízimos eram pela metade pertença da 
Universidade de Coimbra, foi dos Templários 
e depois dos Cónegos Regrantes. Estes Cóne-
gos Regrantes de Santo Agostinho tiveram 
formidável poder no reino e infl uíram nas de-

Paços de Ferreira

“Um salto a Paredes para recordar a Senhora de Bitarães que 
teve uma breve glória na galáxia das aparições. Atraiu muito 
povo e fez milagres, mas desapareceu como tinha vindo, numa 
nuvem de esperanças que são mais mudáveis do que as nuvens 
de Verão….Paredes dedica-se com gosto à indústria de mobiliá-
rio e prosperou nessa arte”.

[Agustina Bessa-Luís]

Paredes

 Igreja românica de Ferreira Monumento ao móvel (escultura de José Rodrigues)

Cete: Cruzeiro e Capela da Senhora do Vale Louredo: a Forca, na voz dos populares.

mandas da corte. O mosteiro de Ferreira era 
de frades guerreiros da Ordem do Templo e 
o rei não tinha direitos sobre ele. Daí que o 
orgulho dos monges se tornasse tão abusivo 
que deu azo a muitos desmandos e corrup-
ções. O próprio Santo António, que foi frade 

regrante, se magoou desses pecados e dei-
xou a Ordem para entrar nos novos caminhos 
franciscanos”.

[Agustina Bessa-Luís]
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Acção Popular
Autores: Adriano da Silva Fonseca e outros
Reus: Miguel Duarte Barbosa de Sousa e Outros, NIF 207674213

I - Relatório: 
Adriano Silva da Fonseca e Maria Margarida Mendes de Sousa Fonseca vieram propor contra os RR. Miguel 
Duarte Barbosa de Sousa, José Fernando Barbosa de Sousa, Maria Fernanda Barbosa de Sousa, Rui Manuel 
Teixeira Soares, Maria da Glória Barbosa de Sousa Ferreira e Albertino Adão da Rocha Ferreira a presente 
acção popular, na qual requerem a condenação dos RR. a reconhecerem a natureza pública do caminho do Vi-
salto que liga a Rua de Lamaçais, freguesia de Vilela, à Rotunda dos Sobreiros, E.N. 309, freguesia de Sobrosa, 
ambas do concelho de Paredes; a reporem o caminho no estado em que se encontrava antes da construção do 
muro; a restituirem ao domínio público a parte do caminho que com a construção do muro se apropriaram; a se 
absterem da prática de quaisquer actos que atentem contra o direito de uso do referido caminho; a se absterem 
da prática de quaisquer actos que difi cultem ou impeçam a livre circulação pelo caminho. Para tanto, alegam que 
são donos do prédio rústico descrito no artigo 1º da petição inicial e os RR. donos do prédio descrito no artigo 
2º do mesmo articulado, sendo que este confronta a norte e poente com caminho público. Desde tempos ime-
moriais que, pelos prédios dos AA., RR. e demais proprietários de prédios confi nantes existe um caminho com 
largura de 3,50 a 5 metros, sempre usado pelas gentes da terra, com início próximo à actual rotunda de acesso à 
A42 e término na Rua de Lamaçais, sendo interpectado pela Travessa do Visalto e reconhecido pelos populares 
e pela Junta de Freguesia de Sobrosa como o caminho de ligação à feira do Cô, Penamaior, Paços de Ferreira. 
Os RR. construíram um muro de vedação do seu terreno, licenciado pela Câmara Municipal de Paredes, com 
alvará de licença nº 164/07C. Antes da construção do muro foi explicado e identifi cado o caminho público aos 
RR. por proprietários de prédios confi nantes. Com esta construção, os RR. taparam o caminho, impedindo os 
Aa. e público em geral de por ali circularem, sendo que, quando acedem ao caminho pela travessa do Visalto 
ou Rua de Lamaçais, quando chegam ao prédio dos RR. são forçados a voltar para trás, quando poderiam sair 
para a EN 309, o que lhes causa transtornos, nomeadamente quando circulam com tractores agrícolas e vêm 
difi cultada a manobra de inversão do sentido de marcha. A Câmara Municipal de Paredes e a Junta de Freguesia 
de Sobrosa inseriram o caminho na toponímia da freguesia de Sobrosa. 
Regularmente citados, vieram os RR. deduzir contestação, na qual, em síntese, alegam que o prédio identifi cado 
no artigo 2º da petição inicial não é aquele sobre o qual existe o caminho público alegado pelos AA.; os terrenos 
contíguos ao terreno de F. Costa – Indústria de Mobiliário, S.A., pelo Sul deste, pertencem aos RR. individual-
mente; impugnam a existência do alegado caminho público; o acesso para a feira do Cô ou outras é feito há mais 
de 50 anos pela EN 319, existindo, quando muito, um atravessadouro, abolido em 1967 nos termos do artigo 
1383º do CCivil; há mais de 20 anos que ninguém vai de Sobrosa à Feira do Cô a pé e se o faz não é pelos 
terrenos dos RR. nem pelo resto das matas a poente destes; o muro foi licenciado junto da Câmara Municipal 
de Paredes e da E.P., não havendo vestígio do caminho reivindicado como público na planta fornecida pelo 
departamento do Urbanismo do Município de Paredes nem foi catalogado na Toponímia de Sobrosa em Maio de 
2005 ou anteriores; confi rmam a construção do muro de vedação mas alegam a existência de outros acessos 
aos prédios dos AA., impugnando o demais alegado .
 A fl s. 163 e ss. consta a réplica, na qual os AA. alegam desconhecer as delimitações de cada um dos prédios 
pertencentes aos RR., não podendo identifi car concretamente sobre qual dos prédios dos RR. se situa o leito 
do caminho público objecto da acção, sendo certo que todos foram objecto de embargo de obra pela Câmara 
Municipal de Paredes, registado em todas as descrições prediais, impugnando o demais alegado pelos RR..

Factos provados:
Factos assentes por acordo:
 A) O prédio rústico designado por “Sorte Grande das Vinhas, com a área de 800m2, sito no Monte do Visalto na 
Freguesia de Sobrosa, Concelho de Paredes, a confrontar a nascente com herdeiros de José Pacheco, poente 

 Extrato do processo 1758/10.4TBPRD - Paredes Juizo Local Civel J2
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 2 de Junho de 2016, confi rmado pelo Supremo Tribunal de Justiça por acórdão de 7 de Fevereiro de 2017

e sul com herdeiros de Maria Emília Brandão Almada e norte com caminho, está descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Paredes sob o n.º 00209/120788 e ali registado a favor dos autores e inscrito na matriz sob 
o artigo 76 
B) O prédio designado por Bouça dos Sobreiros, com mato e árvores, sito na freguesia de Sobrosa, concelho 
de Paredes, a confrontar a norte com António Moreira Nunes, a sul com Joaquim de Meireles, a nascente com 
José Pacheco Dias Torres e a poente com António Joaquim Machado, está descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Paredes sob o número 81 e ali registado a favor dos réus e inscrito na matriz sob o artigo 73 Factos 
demonstrados por produção de prova: 
C) Pelos prédios dos Autores, Réus e demais proprietários de prédios confi nantes existe um caminho, cuja 
largura medeia entre os 3,50m e os 5,00m com início próximo à actual rotunda de ligação à auto-estrada A42 
(denominada rotunda dos Sobreiros, E.N. 309), terminando no limite da Freguesia de Sobrosa com a Freguesia 
de Vilela (mais precisamente na Rua de Lamaçais), ambas do concelho de Paredes; 
D) Este caminho é interceptado pela Travessa do Visalto, que começa na estrada nacional 309, também desig-
nada, na toponímia da Junta de Freguesia de Sobrosa, como Avenida do Visalto ; 
E) Após terem tomado posse do referido prédio os Réus procederam à construção de um muro de vedação do 
seu terreno, procedendo à tapagem do caminho referido em C) e D) ; 
F) Por causa do referido em E), os autores, demais proprietários de prédios confi nantes e pessoas em geral 
que acedam ao caminho, seja pela Travessa do Visalto, seja pela Rua de Lamaçais, ao chegarem ao prédio 
dos Réus, em virtude do muro por estes construído, vêem-se forçados a voltar para trás, quando poderiam sair 
para a nacional 309 ;
 G) O caminho referido em C e D) destina-se a servir às matas existentes na zona do Visalto e ao uso da popula-
ção em geral para aceder às freguesia vizinhas de Vilela e concelho de Paços de Ferreira, sendo também usado 
como caminho de acesso à feira do cô ;
 H) Por não poderem entrar por um lado do caminho e sair pelo outro os tractores agrícolas que transportam 
mato ou madeiras têm muito difi cultada a manobra de inversão do sentido de marcha;
 I) Mesmo que, em algumas partes o caminho tenha somente cerca de 3,50m de largura, se o mesmo não 
se encontrasse bloqueado pelo muro que os Réus construíram a circulação seria feita sem qualquer tipo de 
transtorno;
J) A Junta de Freguesia de Sobrosa reconhece o caminho indicado em C) como o caminho de ligação à feira do 
Cô, Penamaior, Paços de Ferreira;. 
a) O prédio designado por Bouça dos Sobreiros confronta a norte e poente com caminho público 
b)  As gentes da terra sempre utilizaram o caminho indicado em C) e D), sendo reconhecido pelos populares 
como o caminho de ligação à feira do Cô, Penamaior, Paços de Ferreira;
c) Desde ‘pelo menos 1980 que a Freguesia de Sobrosa mantém sob a sua administração e jurisdição o referido 
caminho, com exclusão de outros, por actos repetidos e renovados, inscrevendo-o na toponímia aprovada por 
deliberação da mesma Junta de 30-04.2008, qualifi cando-o então como publico e mantendo-o no cadastro, 
procedendo (desde pelo menos essa altura) à limpeza e conservação do mesmo, sem 
oposição ou contestação de quem quer que seja, à vista de toda a agente, assim agindo no interesse das gentes 
da terra e  do desenvolvimento da Freguesia, sendo porém, que o mesmo caminho já é deste tempos imemo-
riais, há mais de 50 anos, utilizado de forma livre por  todas as pessoas da terra.

IV- Decisão
Termos em que acordam os Juizes da Secção Civel do Tribunal da Relação do Porto em julgar procedente a 
apelação, revogando-se a sentença recorrida e condenando-se os reus a:
1- Reconheceram a natureza publica do caminho do Visalto que liga a Rua de Lamaçais , freguesia de Vilela, à 
Rotunda dos Sobreiros, E.N. 309, freguesia de Sobrosa, ambas do concelho de Paredes;
2- Reporem o caminho no estado em que se encontrava antes de ser vedado com a construção do muro;
3- restituírem ao dominio publico a parte do caminho de que, com a construção do muro, se apropriaram;
4- se absterem da pratica de quaisquer atos que atentem contra o direito de livre circulação e uso do referido 
caminho;

O PAREDENSE | 15-6-2017 | N.º 57

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

PUB

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

Saiba como receber o jornal 

em sua casa visitando-nos:
Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ  |  4580-113 PAREDES

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

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

Saiba como receber o jornal
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Rebordosa

José Manuel
Ferreira da Costa

Faleceu
José Manuel Ferreira da Costa faleceu no pas-

sado dia 12 de junho com 52 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua Prof. 
Alberto Rangel, n.º 73, Rebordosa, Paredes. Era casado com Sofia da 
Conceição Garcez Moreira.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genro, netas 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 endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, bem como na missa de 7.º dia, ou 
que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Lordelo

Joaquim de Oliveira
da Silva

Faleceu
Joaquim de Oliveira da Silva faleceu no passado 

dia 1 de junho com 57 anos de idade. Era natural de 
Vermil, Guimarães e residente na Rua do Palito, n.º 213 (Associação 
Um Novo Cântico), em Lordelo, Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
A Associação Um Novo Cântico 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 falecimen-
to e funeral, bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

Mouriz

Henrique Nunes Barbosa
Faleceu

Henrique Nunes Barbosa faleceu no passado dia 
31 de maio com 72 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Mouriz, Paredes, na Rua Alto da Mogueira, 
n,º 209. Era casado com Maria José Moreira Pinto.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, noras, netos e demais família vêm por este 

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

Paredes

António Maria da Silva
Faleceu

António Maria da Silva faleceu no passado dia 9 
de junho com 90 anos de idade. Era natural de Mou-
riz, Paredes e residente na Rua Serpa Pinto, n,º 130, 
1.º Esq., Paredes. Era casado com Guilhermina de 
Lurdes Teixeira Félix da Silva.

Agradecimento
Sua esposa, filha, genro, neta e demais família vêm por este meio 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida.

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 17 
de junho, pelas 19 horas, na Igreja de Paredes, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Rebordosa

Maria da Glória Soares
de Sousa Carneiro Pinto

Faleceu
Maria da Glória Soares de Sousa Carneiro Pin-

to faleceu no passado dia 5 de junho, com 81 anos 
de idade. Era natural da freguesia de Fornos, Marco de Canaveses e 
residente na freguesia de Rebordosa, na Rua da Carvalha, n.º 20. Era 
casada com Armando Moreira Pinto da Rocha que deixa na maior dor 
juntamente com seu filho, nora e restante família.

Gandra

Francisco Filipe
da Silva Pinheiro

Faleceu
Francisco Filipe da Silva Pinheiro faleceu no 

passado dia 3 de junho, com 41 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Gandra, na Rua de Santo António, 
n.º 56. Era solteiro e deixa na maior dor seus pais, irmãos, cunhados, 
sobrinhos e demais família.

Rebordosa

António Moreira de Oliveira
Faleceu

António Moreira de Oliveira faleceu no passado 
dia 2 de junho, com 63 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Lordelo e residente na Rua das Flores, 
n.º 68, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria 
Adelina Oliveira dos Santos que deixa na maior dor juntamente com 
seus filhos, nora, irmãos, sogra, cunhados e demais família.

Rebordosa

Maria Rosa
Moreira da Rocha

Faleceu
Maria Rosa Moreira da Rocha faleceu no pas-

sado dia 11 de junho, com 82 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, na Rua Carvalhos do 
Cabo, n.º 71. Era solteira e deixa na maior dor seus irmãos, sobrinhos 
e restante família.

Bitarães

Maria de Lurdes
de Oliveira Teixeira

Faleceu
Maria de Lurdes de Oliveira Teixeira faleceu no 

passado dia 8 de junho com 59 anos de idade. Era 
natural e residente em Bitarães, concelho de Paredes. Era casada com 
António de Sousa Moreira.

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 lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Beire

Luís Marcelino
Moreira de Almeida

Faleceu
Luís Marcelino Moreira de Almeida faleceu no 

passado dia 7 de junho com 87 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na freguesia de 
Beire, concelho de Paredes. Era viúvo de Ana Freire Nunes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gondalães

José Leal de Sousa
Faleceu

José Leal de Sousa faleceu no passado dia 1 de 
junho com 87 anos de idade. Era natural e residente 
em Gondalães, Paredes. Era viúvo de Maria Isaura 
Rosa Pereira.

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 lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Bitarães

Ermelinda Teixeira
Faleceu

Ermelinda Teixeira faleceu no passado dia 31 
de maio com 85 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Bitarães, Paredes. Era casada com Joa-
quim Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Louredo

António Fernando
Mendes Moreira

Faleceu
António Fernando Mendes Moreira faleceu no 

passado dia 30 de maio com 67 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Louredo, concelho de Paredes. Era 
casado com Ana Maria Moreira Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

cartório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Pa-
redes, certifico para efeitos de publicação, nos termos do número 1 
do art.º 100.º do Código do Notariado, que neste cartório, no livro de 
notas para escrituras diversas 221, a folhas 38, se encontra exarada 
uma escritura de justificação com data de sete de junho de dois mil e 
dezassete, na qual;

VITORINO COELHO TEIXEIRA, NIF 109473922, B.I. n.º 1941351, 
01/07/2005, * Porto, natural de Mouriz, Paredes, e mulher MARIA 
ALBERTINA DOS REIS AIRES, NIF 150390386, B.I. n.º 1939848, 
28/10/2003, * Porto, natural de Urrô, Penafiel, casados no regime da 
comunhão geral de bens, residentes na Rua de Gaia, 12, 4580-594, 
Paredes, disseram que o são donos e legítimos possuidores, com ex-
clusão de outrem, sito na freguesia e concelho de Paredes (extinta 
freguesia de Mouriz):

Prédio rústico, composto de terreno de cultura, com a área de du-
zentos e dezassete metros quadrados, sito na Rua Padre Augusto Cor-
reia, a confrontar do norte com caminho e José Ruão Pinto Meireles, 
do sul com Rua Padre Augusto Correia, do nascente com José Ruão 
Pinto Meireles, e do Poente com Qualistratégia, Lda., não descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Paredes, inscrito na matriz em 
nome do justificante marido sob o artigo 8291, com o valor patrimonial 
de €247,00 e o atribuído de duzentos e cinquenta euros.

Que adquiriram o referido prédio, por compra verbal a António Nu-
nes de Carvalho e mulher Amália Rosa, casados que foram no regime 
da comunhão geral de bens, e residentes que foram no Rio de Janeiro, 
Brasil, em data que não podem precisar mas sabem ter sido, cerca do 
ano de mil novecentos e sessenta e quatro, pelo que não ficaram a 
dispor de título formal que lhes permita efectuar o respetivo registo na 
Conservatória do Registo Predial, e que desde logo entraram na posse 
e fruição do prédio, em nome próprio, posse que assim detêm há mais 
de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensi-
vamente, com conhecimento de toda a gente, semeando o terreno, 
pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usu-
fruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífica, contínua e pública, 
desde cerca do ano de mil novecentos e sessenta e quatro, conduziu 
à aquisição do imóvel, por usucapião, que invocam, justificando o seu 
direito de propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de 
aquisição não pode ser comprovada por qualquer outro título formal 
extrajudicial.

Que, desconhecem o artigo matricial anterior ao referido artigo 
8291, desconhecendo igualmente os segundos ante-possuidores, de-
vido à sua antiguidade e falta de documentos, e que, confirmam as 
declarações prestadas na respetiva certidão predial negativa, relativa-
mente aos primeiros ante possuidores que foram os acima indicados, 
António Nunes de Carvalho e mulher Amália Rosa, tendo ainda os pri-
meiros outorgantes declarado sob a sua inteira responsabilidade que 
o imóvel que lá surge como semelhante não se trata do imóvel ora 
justificado. Está conforme.

Paredes e Cartório notarial em 07 de junho de 2017.

A notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

Registo: PA1063/2017 
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Passado   [é]   Presente

C
ete, no passado marcou pon-
tos pela presença de frades, 
mais pelos “beneditinos” do 
que pelos “agostinhos”. Ora a 
presença de frades pressupõe 

e leva em conta a existência de um con-
vento ou mosteiro onde eles viviam e 

prestavam o seu apoio intelectual, a vários 
níveis, não só na área da religiosidade, mas 
também no campo da tecnologia de então. 
Eram letrados e por tal agentes do desen-
volvimento das populações circunvizinhas, 
particularmente no que dizia respeito à 
prática do ensino das primeiras letras, nos 

apoios médico-farmacêuticos e ao desen-
volvimento agrícola. No geral os frades 
vinham de fora, de nações mais evoluídas 
do que este nosso recanto, mais uma vez 
com reporte aos beneditinos, até pelo seu 
sigum: “Ora et labora”.

Das instalações que nos deixaram, apa-

gado que foi o “círio–de–nossa–senhora, 
restam as paredes ao alto, sem qualquer 
utilidade, quando, logo após o 25 de abril 
de 1974, houve a esperança do seu apro-
veitamento para um digno museu de arte 
sacra e um útil museu de agricultura!”

Foi a 18 de julho de 1981.

Restos mortais do Mosteiro de Cete

A 
câmara pediu à má fi la uma 
bagatela de dois milhões de 
euros com destino a acabar os 
rabos de alguns investimen-
tos que haviam fi cado com 

algo a desejar e assim, aqui e ali há gente 
e apeirias a formigar por quase todos os 

PAREDES – Inacessibilidades

cantos do município.
Só que por acaso é que a APD-Paredes 

vem pedindo à câmara a melhoria de aces-
sos a estabelecimentos públicos (privados 
que sejam), por acaso já vindos do tempo 
em que a junta de freguesia da cidade se 
chamava Castelões de Cepeda e que agora 

se chama de Paredes, um conglomerado 
formado por outras das redondezas, uma 
espécie de câmara baixa, mas cuja sede não 
dá acesso às pessoas com limitações físicas.

Ora, meus senhores, daqui até outubro 
ainda haverá tempo para resolver esta gra-
ve falha, grave e prolongada, que as fotos 

ajudam a compreender. Do lado exterior 
da casa, Norte ou Sul, há espaço sufi cien-
te para ultrapassar tais difi culdades. Bas-
ta raciocinar! Se for necessário explica-se 
a coisa…

ASSIM NÃO!
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