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Cofre de 500 quilos
roubado da Casa
do Povo da Sobreira
Um grupo de assaltantes roubou um cofre com seis mil euros no interior e docu-
mentos importantes da sala da direção da associação.

A GNR está a investigar o caso.
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Paredense entre os
candidatos a melhores

profi ssionais de TI da Europa
uMiguel Teixeira trabalha na Renault Cacia há 14 anos e em 2016 impulsionou
     a transformação digital da empresa na Europa.

M
IGUEL TEIXEIRA, 
49 anos, foi um dos 
vencedores do CIO 
of The Year 2019, 
da Cionet Portugal, 

prémios que reconhecem o “su-
cesso dos CIO que têm vindo a 
aumentar a competitividade da 
sua organização por meio de 

Roubado cofre de 500 quilos
da Casa do Povo de Sobreira

U
m grupo de assaltantes 
levou, na passada terça-
-feira, 12 novembro, um 
cofre com cerca de 500 

quilogramas e 6 mil euros que se 
encontrava na sala da direção da 
Casa do Povo da Sobreira.

O espaço assaltado fica ao 
lado do Pavilhão Ernesto Silva, 
junto a um café, que fechou por 
volta das três da manhã. Os as-
saltantes terão partido o vidro e 

arrombado a porta, tendo depois 
arrastado o cofre de 500 quilos 
para o exterior do espaço.

Além de 6 mil euros no inte-
rior do cofre, estavam também 
documentos importantes da as-
sociação 

O alerta só foi dado por volta 
das 7h30 da manhã, por um clien-
te do café que se apercebeu da 
porta estroncada.

A GNR está a investigar o caso.

N
ão é novidade alguma que a violência gera violência e que tal 
circunstância não corresponde a um mundo justo, equilibra-
do e harmonioso. Mas concluímos que serão os valores e os 
princípios, bem como as ideias de tolerância que nos abrem 
caminho para uma comunidade fraterna com vias ao futuro 

que todos desejamos alcançar, cada qual à sua maneira.
É certo que não sabemos o que nos reserva o futuro. Mas não deve-

mos deixar-nos vencer pela superfi cialidade, pela aparência e pelo faz de 
conta. Embora não saibamos o que nos reserva o futuro, uma coisa é cer-
ta – não podemos viver em sociedades confl ituosas, de violência ativa e 
passiva ou sem qualquer critério de justiça social.

Há quem diga que numa terra ou num país, o mais importante são 
as pessoas. No que concordamos plenamente com tal afi rmação pois são 
elas que constroem o património que se identifi ca como riqueza, delas 
próprias ou da comunidade onde se inserem.

Nos dias que vivemos, de transformações rápidas em todo o mundo, 
a educação funciona como a melhor chave do futuro e todos devíamos 
conjugar esforços para que o mundo “pule e avance como a bola colorida 
entre as mãos de uma criança”, no dizer do poeta António Gedeão. A edu-
cação para a cidadania é uma via de urgência e de primordial importância 
para a construção de sociedades de bem comum.

Por isso a tarefa coletiva de construção de sociedades harmoniosas 
exige o esforço combinado de todos os homens de boa vontade, unidos 
no respeito integral pela diversidade de ideias e pelo trabalho produtivo, 
transparente e honesto.

Nunca será excessivo encarecer que a Educação se deve implementar 
como um desígnio nacional. Não cansamos de apontar este caminho, na 
convicção de que a prossecução dos valores humanos e a realização plena 
de cada indivíduo é algo de fundamental para o desenvolvimento do fu-
turo. Quanto a nós, da qualidade da educação, da investigação, da ciência 
e tecnologia a serviço da pessoa humana, da formação profi ssional contí-
nua e da aprendizagem permanente, depende muito a qualidade da vida 
da nossa sociedade.

É urgente educar para a cidadania, para a criatividade, para a produ-
tividade e para o desenvolvimento solidário. Cada vez mais estamos con-
vencidos de que é necessário, repitamos, urgente, a educação das popu-
lações, os seus saberes, a sua promoção cultural, uma cultura realmente 
cultivada contra uma cultura inculta.

Nunca por nunca haverá progresso ponderado sem uma educação de 
qualidade, razão pela qual, mais do que uma paixão, essa qualidade deve 
ser um amor para a vida toda.

A política cultural e educacional, com base na igualdade de oportuni-
dades e no bom aproveitamento de vocações, tem de permitir o contínuo 
aperfeiçoamento da pessoa humana, inserida numa sociedade e num sis-
tema democrático que se pretendem harmoniosos.

Lembremos sempre que o capital humano é a principal riqueza de um 
país, e nós temos de construir o futuro e consolidar a democracia através 
de uma educação de qualidade.

Qualquer que seja a opção de cada um, estudar deve ser sempre um 
acto permanente, devemos estudar a vida inteira, procurar saber cada vez 
mais até porque o nosso país, para se transformar estruturalmente, preci-
sa de saber gerir os recursos humanos e aproveitar racionalmente todos 
os saberes.

Só desta forma podemos reformar mentalidades, aprofundar o deba-
te de ideias, pôr em prática políticas e projetos que deem sentido à vida 
em comunidade. 

Finalmente, hajam pessoas e motivações, perspetivas e esperanças, já 
que o futuro depende, bem no fundo, de todos nós.

As causas maiores tecnologias de 
informação e 
c o m u n i c a ç ã o 
(TIC)”.

Miguel Tei-
xeira venceu na 
categoria Corpo-
rate e vai repre-
sentar Portugal 
no European CIO 
of The Year 2019. 
Ao todo estão 
nomeados 23 lí-
deres digitais de 
vários países da 
Europa, em qua-
tro categorias: 
Financial Servi-
ces, Government, 
SME e Corporate.

Entre os 
candidatos por-
tugueses estão 
Manuel Bento, 
da Euroxnext Te-
chnologies, no-
meado para a ca-
tegoria Financial 

Services, Luís Engrossa, da Entidade 
Reguladora dos Serviços de Água e 
Resíduos (ERSAR) na categoria Go-
vernment.

Este prémio visa “não só reco-
nhecer e celebrar o valor destes 
líderes e das suas equipas que 
tornaram as suas organizações 
mais bem-sucedidas, mas tam-
bém sensibilizar para o papel, 
cada vez mais infl uente, que têm 
no desempenho económico das 
empresas e organizações onde se 

inserem”, refere a Cionet Portugal.
Os critérios de seleção incluí-

ram uma avaliação do alinhamen-
to da estratégia de TI dos CIO às 
necessidades do negócio, o su-
cesso e implantação das estraté-
gias de TI e gestão de respetivas 
equipas, entre outros.

Os vencedores do prémio se-
rão divulgados a 14 de fevereiro 
de 2020.

Natural da Sobreira, concelho 
de Paredes, Miguel Teixeira é for-
mado em Engenharia Eletrotécnica, 
com pós-graduação em Gestão da 
Informação.

Está na Renault Cacia há 14 
anos, dos quais três expatriado em 
França. Reporta a sua candidatura 
à qualidade de Diretor de Siste-
mas de Informação e Tecnologias, 
cargo que evoluiu no corrente ano 
para Digital Transformation Offi  cer 
para a região Europa 2 da Renault-
-Nissan-Mitsubishi. No universo do 
Groupe Renault engloba o períme-
tro Portugal, Espanha e Eslovénia. 
Mantém o seu vínculo no comité 
de direção da Renault Cacia, como 
membro consultivo para o Digital.

Impulsionou, em 2016, a 
transformação digital da empresa 
na Europa, com projetos inovado-
res integrando vários ecossiste-
mas de dados e aplicativos com 
impacto em toda a organização 
e uma rutura de tecnologias, cen-
trada na qualidade de vida dos co-
laboradores e bem-estar no posto 
de trabalho, para gerir a cadeia de 
valor e a produção do grupo. 
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A 
FALTA DE PASSADEIRAS em 
Paredes é um problema para os 
munícipes que todos os dias atra-
vessam as principais artérias da 
cidade. O assunto foi debatido a 

8 de novembro, na presidência participativa 
de Paredes.

A população queixa-se não só da falta de 
passadeiras no centro da cidade, por exemplo 
na Avenida da República, mas também em 
outros locais da freguesia. 

Alexandre Almeida admitiu o problema e 
garantiu que já foi aberto um procedimento 
para resolver o problema. Na rua da Vila, em 
Gondalães, junto ao jardim de infância, foi pedi-
da a colocação de uma passadeira sobre-eleva-
da para controlo de velocidade.  “Essa rua tem 
de ser requalificada no próximo ano e nessa 
altura poderemos lá colocar uma passadeira 
sobre-elevada”, garantiu.

O autarca explicou, ainda, que a Avenida 
da República não tem passadeiras porque é 
uma rua de prioridade aos peões. “Como a 
maioria dos automobilistas não respeita a 
sinalização, estamos a pensar colocar algu-
mas passadeiras e manter a velocidade de 
30 quilómetros por hora”. 

Os moradores pediram, ainda, a interven-

População quer mais
passadeiras no centro da cidade 

uO assunto foi discutido na Presidência Participativa de Paredes. Avenida da República é uma rua de prioridade a peões, mas vai passar
     a ter passadeiras em vários locais.

HELENA NUNES
— texto —

para construir uma ligação direta ao com-
plexo desportivo, que vai servir, também, o 
centro escolar

Freguesia com maior
volume de investimento 

A reunião de trabalho serviu, também, para 
apresentar os investimentos projetados para 
Paredes, freguesia que “vai receber o maior 
volume de investimento este mandato”.

A requalificação do pavilhão gimnodes-
portivo e do estádio das Laranjeiras, a cons-
trução da piscina ao ar livre e do bar no par-
que da cidade, a aquisição das antigas instala-
ções da Adega Cooperativa e a construção do 
parque de estacionamento na antiga ETAR e 
da Casa da Juventude, foram alguns dos pro-
jetos apresentados à população.

A autarquia pretende, também, alargar 
a creche Expansão e avançar com uma can-
didatura para reformular o edifício da antiga 
escola básica do Oural.

Nos próximos dois anos serão requalifica-
das a escola básica de Bitarães e a escola do 
Soutelo, em Mouriz e alargados os cemitérios 
de Mouriz e de Vila Cova de Carros. Pavimen-
tações e construção de passeios foram outros 
compromissos assumidos pelo presidente da 
câmara.

Pavimentar ruas e resolver problema das
águas pluviais são prioridades em Vilela

ção na rua em frente ao tribunal, que “está 
em mau estado”, nos passeios com obstá-
culos que dificultam a circulação de pessoas 
com mobilidade reduzida e na estrada que dá 
acesso ao centro escolar de Mouriz, para me-
lhorar a circulação dos autocarros

Em resposta, o presidente da câmara 
garantiu que a estrada em frente à escada-
ria do tribunal vai ser requalificada e passa-
rá a ter paralelos. Sobre o acesso ao centro 
escolar de Mouriz, Alexandre Almeida ga-
rantiu que já foram adquiridos os terrenos 

E
NQUANTO VILELA tiver ruas em 
terra para pavimentar e problemas 
com águas pluviais a câmara não vai 
avançar com outros investimentos 
na freguesia. A ideia foi defendida na 

presidência participativa de Vilela pelo presi-
dente da câmara de Paredes.

Na reunião realizada a 12 novembro, sur-
giram várias queixas sobre a falta de escoa-
mento das águas pluviais em diversas ruas da 

freguesia. Em dias de maior chuva, há pessoas 
impedidas de entrar em casa e outras que 
ficam com os terrenos completamente inun-
dados.

O presidente da câmara garantiu que já 
foram identificados problemas de drenagem 
de águas pluviais em algumas ruas para resol-
ver nos próximos dois anos.

Outra das queixas da população foi so-
bre o mau estado das ruas, algumas ainda 
em terra batida e outras com o pavimento 
“completamente degradado”. Neste particu-
lar, Alexandre Almeida garantiu que a câmara 

vai continuar a pavimentar ruas em asfalto e 
vai colaborar com a junta na pavimentação de 
outras ruas em paralelo.

Uma questão colocada pela representante 
da Associação de Pais sobre os problemas de 
climatização do Centro Escolar de Vilela acen-
deu o debate entre o presidente da Câmara e 
antigo presidente da Junta. José Cruz elogiou 
o trabalho feito pelo anterior executivo cama-
rário em Vilela e questionou Alexandre Almei-
da sobre o que tenciona fazer pela freguesia.

O autarca respondeu lembrando que o 
“bom trabalho” do anterior executivo foi não 
resolver os problemas das estradas, das águas 
pluviais e deixar outros para resolver nos Cen-
tros Escolares, como o de Vilela, ao nível do 
aquecimento.

“Houve fraudes com os Centros Esco-
lares. Pagámos alguns materiais que não 
foram colocados e por isso temos escolas 
novas de milhões com problemas”, atirou o 
autarca, garantindo que o atual executivo já 
tem uma solução para suprimir as carências 
de climatização daquela escola.

Alexandre Almeida disse ainda que após 
a conclusão dos investimentos nas EB 2/3 de 
Lordelo e de Rebordosa o executivo pretende 
resolver os problemas das restantes escolas 
do concelho, que já estão identificados.

Na secundária de Vilela, por exemplo, os 
cobertos de amianto têm sido uma preocupa-
ção para os alunos.

Mariana Machado, autarca de Vilela, lem-
brou que, apesar das adversidades vivencia-
das por um executivo que tardou em formar-
-se, a junta conseguiu nos últimos dois anos 

HELENA NUNES
— texto —

identificar e resolver muitos problemas da 
freguesia. 

“Esperamos que daqui para a frente o 
caminho seja feito de mãos dadas e que o 
dia de hoje seja um compromisso sério de 
colaboração assumida entre todos”, frisou 
a autarca, dirigindo a mensagem ao presiden-
te da câmara, lembrando depois os proble-
mas que a freguesia ainda tem para resolver 
ao nível do saneamento, iluminação pública, 
pavimentação de estradas, passeios e a recu-
peração do mosteiro de Vilela. 

“Há problemas mais graves para resol-
ver em Vilela antes de investir milhões em 
obras no mosteiro”, disse em resposta Alexan-
dre Almeida, lembrando que Vilela não tinha 
uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) que 
permitisse uma intervenção naquele espaço.  

Outros investimentos 

Até ao final do mandato a câmara preten-
de terminar a requalificação da rua junto ao 
salão paroquial, criar um parque de estacio-
namento junto ao pavilhão e equipar o par-
que de lazer da freguesia. Outro dos compro-
missos é concluir o alargamento do cemitério, 
através de um contrato interadministrativo 
com a junta de freguesia. 

O presidente comprometeu-se também a 
realizar várias pavimentações e colocar lom-
bas em ruas com muito tráfego. Ao nível da 
limpeza das ruas e já a partir do próximo ano 
a câmara vai transferir três mil euros por mês 
para a junta assegurar esse serviço.
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O 
P R E S I D E N T E 
DA CÂMARA 
municipal de Pa-
redes reiterou, 
na presidência 

participativa de Sobrosa, que 
as obras de instalação do rel-
vado sintético no complexo 
desportivo de Sobrosa só po-
derão avançar em 2021.

“Em 2020 não poderá 
ser feito esse investimento. 
As obras só poderão avan-
çar quando terminarmos 
de pagar os outros relvados 
sintéticos que temos feito”, 
assegurou o autarca, que lem-
brou ainda que o anterior exe-
cutivo optou por fazer primeiro 

Sintético em Sobrosa
só em 2021

uCâmara reconhece importância da obra, mas diz que só poderá avançar quando estiverem
     concluídos os restantes sintéticos.

a bancada antes do sintético, 
deixando o clube sem uma in-
fraestrutura fundamental para 
fixar as camadas jovens.

Presente na reunião, o 
presidente do CCD Sobrosa, 
Timóteo Santos, considerou 
a obra urgente para a fre-
guesia, que não dispõe das 
melhores condições para a 
prática de desporto. 

Além do campo de futebol 
em terra batida, o complexo 
do Sobrosa não dispõe de uma 
bancada coberta, realidade 
que também afeta a adesão do 
público aos jogos da equipa.

O presidente da câmara 
reconheceu o problema, mas 
lembrou que o município 
precisou de concluir as obras 
nos complexos do Sobrei-

vantadas pela população 
foi a falta de segurança da 
EN 319, que atravessa a fre-
guesia, sobretudo junto ao 
entroncamento do “Serra-
lheiro”, onde já tinha sido 
realizada uma ação de pro-
testo a pedir a construção 
de uma rotunda.

“É uma estrada que 
nos tem preocupado mui-
to, embora seja da compe-
tência da Infraestruturas 
de Portugal (IP). Temos al-
gumas rotundas sinaliza-
das para fazer, mas vamos 
ver a questão dos semáfo-
ros”, frisou o autarca.

A hipótese de colocar 
a rua municipal (Avenida 
de Corredouro) em sentido 
único, desviando o trânsi-
to para outro acesso mais, 
acima, ainda não está total-
mente descartada, garantiu 
o autarca, apesar de obrigar 
a fazer outras intervenções. 
Em cima da mesa está tam-
bém a possibilidade de co-
locar semáforos no entron-
camento. 

Na reunião, o presiden-
te da câmara comprome-
teu-se também a avançar 
com um estudo para a ro-
tunda.

Em maio, o autarca já ti-
nha assegurado que a IP vai 
avançar com a construção 
de passadeiras com semá-
foros de controlo de veloci-
dade, em vários pontos da 
EN319.

rense e do FC Parada, que já 
estavam iniciadas e também 
em Baltar, cuja obra está a ser 
terminada agora.

“Temos outros sintéti-
cos que a câmara ainda está 
a terminar de pagar e inves-
timentos projetados para a 
manutenção de alguns rel-
vados, mas já foram sinali-
zados outros três sintéticos 
em Beire, Sobrosa e Bita-
rães, que poderão avançar 
em 2021”, assegurou.

Semáforos
ou rotunda no

entroncamento
do “Serralheiro”

Outra das questões le-

Igreja de São Cristóvão
de Louredo comemora 300 anos

E
NTRE 15 E 17 DE NO-
VEMBRO a Igreja de São 
Cristóvão de Louredo vai 
comemorar 300 anos.

Na sexta-feira, dia 15, 
será inaugurado o Núcleo 
Museológico, que vai contar 
com a presença de D. Arman-
do Esteves Domingues, Bispo 
Auxiliar do Porto, seguindo-
-se um concerto pela Banda 
de Música de Cete.

No sábado, dia 16, pelas 9 
horas, terá lugar o trilho inau-
gural de “Louredo da Ser-
ra”, do projeto “Caminhar 
pelo Património” da câmara 
municipal, que pretende dar 
a conhecer as maravilhas da 
história e do património do 
concelho de Paredes, onde 
poderão ser visitadas as quin-
tas, casa da Castrália, a igreja 
paroquial e outros pontos de 

interesse.
Às 21 horas, o auditó-

rio paroquial vai receber a 
conferência “Do projeto à 
realização: como nasce um 
museu/núcleo museológi-

co”, com a presença de Sara 
Almeida Rocha, mestre em 
História da Arte e Rita Pedras, 
mestre em museologia.

No domingo, dia 17, às 11 
horas realiza-se a missa sole-

ne com a presença do Bispo 
do Porto, D. Manuel Linda. 
De tarde a igreja recebe o 
concerto de encerramento 
do “Paredes Nyckelharpa 
Meeting” pelas 17 horas.
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D
ESDE O INÍCIO DO 
ANO e até outubro 
o serviço municipal 
de Proteção Civil de 

Paredes destruiu 437 ninhos 
de vespa asiática, no concelho 
de Paredes. Segundo a autar-
quia, foram resolvidos todos 
os casos reportados.

O trabalho tem sido reali-
zado através de um protoco-
lo estabelecido entre o muni-
cípio de Paredes e a Associa-
ção Nativa – Natureza, Inva-
soras e Valorização Ambien-
tal, que permitiu atuar “com 
eficiência na resolução do 
problema da vespa asiática 
em todo o concelho”.

“No início do ano foram 
colocadas cerca de uma cen-
tena de armadilhas para a 
captura de vespas asiáticas, 
que serviu também para 
atuar de forma precoce na 
deteção do inseto invasor e 

Paredes destruiu 437
ninhos de vespas asiáticas

desde início do ano
uForam colocadas uma centena de armadilhas que permitiram
     atuar de forma mais precoce na deteção do inseto.

HELENA NUNES
— texto —

contribuir para a rápida res-
posta na sua erradicação”, 
acrescenta a autarquia.

Citado na mesma nota, 
o vereador da Proteção Ci-
vil, Elias Barros, garantiu 
que estas operações são 
realizadas por “técnicos 
capacitados e devida-
mente equipados para o 
efeito”, assegurando, desta 
forma, “a proteção e segu-

D
UAS ABÓBORAS de Aguiar de Sou-
sa conquistaram o primeiro e segun-
do prémios na categoria “Abóbora 
mais pesada” no Quarto Concurso 

Nacional de abóboras, do Festival de Abóbora 
da Lourinhã e Atalaia. 

O evento decorreu no passado dia 3 de 

novembro, com o objetivo de celebrar a cul-
tura da abóbora e da horticultura.

A participação na 6.ª edição do Festival de 
Abóbora surge após convite da junta da Lourinhã 
e Atalaia. Para a autarquia, “a presença nesta ini-
ciativa é mais um passo na promoção turística 
de Aguiar de Sousa e do sul do concelho”.

Aguiar de Sousa
no pódio de concurso

de abóbora

rança das populações”.
 As ações têm sido reali-

zadas após as indicações dos 
munícipes sobre a existência 
de ninhos da vespa velutina. 
O encaminhamento é feito 
através de georreferenciação, 
permitindo uma localização 
mais exata dos vespeiros, 
para as equipas que estão no 
terreno poderem operacio-
nalizar a destruição.

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

— CLIPÊUTICA — 

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

1. Potenciar a mente, quando se começa a aprender…

No primeiro dia, a Mariana adorou a escola, os recreios, 
os coleguinhas, a professora, chegou a casa sorridente e 
feliz. Em meados de outubro, a professora avisou a mãe 
que “Ela está atrasada na aprendizagem, mas deixe ver... não 
nos vamos precipitar…”. Os pais esperaram, ajudaram nos 
TPCs… “Pode ser da idade…”, pensaram. Mas o tempo cor-
re rápido e a distância entre o que a Mariana aprendia e o 
que os colegas faziam foi cada vez maior. 

No final do 2.º período o sorriso estava diferente, tor-
nou-se uma menina mais calada e tímida. Deparou-se, im-
potente e sem perceber o porquê, com a sua própria difi-
culdade para aprender. Envergonhada e triste começou a 
perder a motivação e a atenção. 

Não deixe para amanhã
quando deve reagir imediatamente

A partir da avaliação psicopedagógica, então efetuada, 
potenciaram-se áreas psicomotoras, linguísticas e perce-
tivas, em défice, que permitiram à Mariana reencontrar a 
confiança em si própria e o sorriso que sempre a caracteri-
zou. Está mais motivada e atenta e já tem sucesso escolar.

 

Não existe no cérebro nenhuma área específica
destinada a ler, escrever e contar 

A aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo estão 
dependentes de muitos fatores, bem como do desenvolvi-
mento de cada um deles. Na fase de iniciação, o desenvol-
vimento percetivo, motor e linguístico que a criança atin-
giu até essa altura são cruciais. Logo nas primeiras dificul-
dades deve-se agir na sala de aula e em casa. Facilmente se 
percebe que, perante ausência de melhorias, quanto mais 
depressa houver uma intervenção especializada, menores 
serão os danos e mais facilmente a criança as conseguirá 
ultrapassar. 

2. Potenciar a mente para estudar…

A aquisição e desenvolvimento de comportamentos 
complexos ligados à aprendizagem dependem da ativida-
de integrada de várias áreas cerebrais do sistema nervoso, 
mas o seu funcionamento depende do nível potencial da 
ansiedade, atenção, compreensão e memória de cada um.

Estudar é um trabalho individual, exigente e difícil. 
A ansiedade é uma grande malandra que estraga mui-
tas médias.

“Eu deixava de dormir 3 dias antes de qualquer avalia-
ção, tinha dores de cabeça, dificuldades em estudar e du-
rante os testes esquecia-me de tudo”, relembra a Anabela, 
que está 12.º ano e quer seguir medicina. “Agora já durmo e 
consigo estudar. No teste de Biologia senti-me calma, estava 
bem preparada e respondi a tudo. Espero uma boa nota!” 
revelou a sorrir.

A partir do 10.º ano o estudo é essencialmente fora da 
sala de aula, em que o aluno parte sozinho à descoberta 
do conhecimento no manual de cada disciplina. As notas, 
agora, determinam o futuro. A responsabilidade é enorme 
e a ansiedade, que tudo isto gera, também! Mas tudo isto 
pode ser melhorado com uma técnica de Hipnose Clínica, 
denominada PotencialMente® que potencia a mente para 
a aprendizagem.

Potenciar a mente
para a aprendizagem

Aprender é normal, mas às vezes custa
a começar e estudar é tramado!

A EMPRESA DE RE-
BORDOSA PRN 
Informática, está a 
realizar uma nova 

campanha de cariz solidário 
para apoiar o IPO do Porto.

Desde o ano de 2015 que 
a empresa tem vindo a desen-
volver uma série de iniciativas 
solidárias. Primeiro com a doa-
ção monetária aos bombeiros 
de Rebordosa e à Associação 
Rebordosa Social, resultante 
de uma “zumba color”. Nos 
últimos três anos a instituição 
escolhida para os donativos 
foi o Instituto Português de 
Oncologia do Porto.

Em 2016, a doação desti-
nou-se à investigação do can-
cro. Em 2017 para os serviços 
de pediatria e em 2018 para os 
serviços sociais, com a entrega 
de quatro camas articuladas e 
quatro cadeiras de rodas.

Já em 2019, a PRN deci-
diu voltar a apoiar a institui-

PRN Informática tem nova campanha
para apoiar o IPO do Porto

uA empresa de Rebordosa vai doar 1 euro à instituição por cada toner da sua marca vendido.

ção Rebordosa Social, que 
tem como missão apoiar as 
famílias mais carenciadas da 
freguesia, com a entrega dos 
bens angariados com uma 
recolha interna de roupa.

Agora, a PRN vai voltar a 
realizar a campanha “Missão 
IPO-Porto”. “Por cada toner 
da nossa marca, a Goods-
print, vendido, doaremos 1 
euro ao IPO-Porto”, garante 
a empresa.

Tal como aconteceu em 
2017, o donativo será entregue 
em cheque ao IPO-Porto, que 
a empresa considera ser “uma 
das melhores instituições do 
país”. “Todos já tivemos, com 
certeza, alguém com um pro-
blema desta ordem e isso é 
algo que nos deixa sensíveis 
à causa. Esta é uma campa-
nha que entusiasma todos 
os colaboradores da empre-
sa pela sua natureza, um 
facto muito importante para 
a cultura organizacional que 
a PRN cultiva dia após dia”, 
garantem.

Homem de 39 morreu
durante passeio de bicicleta
UM HOMEM DE 39 

ANOS morreu no pas-
sado domingo, dia 3 

novembro, durante um pas-
seio de bicicleta que fazia 
com um grupo de amigos em 
Paços de Ferreira.

Segundo o Jornal de No-
tícias, o homem tinha saído 

de Paredes e na Variante Les-
te, na freguesia de Raimonda, 
em Paços de Ferreira, sentiu-
-se mal e entrou em paragem 
cardiorrespiratória.

Apesar das manobras 
de reanimação realizadas 
pelos Bombeiros Voluntá-
rios de Freamunde e por 

elementos da Viatura Mé-
dica de Emergência e Rea-
nimação (VMER) do Vale do 
Sousa, o óbito foi declarado 
no local.

Arménio Barbosa, que 
residia em Paredes, era ca-
sado e tinha uma filha de 14 
anos.Arménio Barbosa

C
INCO GUARDAS 
PRISIONAIS foram 
detidos durante uma 
megaoperação de 

combate ao tráfico de estupe-
facientes levada a cabo pela 
Polícia Judiciária no estabele-
cimento prisional de Paços de 
Ferreira, na semana passada. 

As buscas realizadas no 
Estabelecimento Prisional de 
Paços de Ferreira foram pre-
sididas por três magistrados 
do Ministério Público, tendo 
sido detidas nove pessoas, 
cinco delas guardas prisio-
nais, dois deles em cargos de 
chefia, um ex-recluso e ou-
tras pessoas, nomeadamen-
te familiares envolvidos no 
esquema.

No âmbito da megaope-
ração da PJ “Entre – Grades” 
foram realizadas 52 buscas 
em prisões, residências e cen-
tros comerciais. Além da ca-

Cinco guardas prisionais detidos 
em operação de combate ao tráfico

deia de Paços de Ferreira, as 
buscas abrangeram também 
os estabelecimentos prisio-
nais do Porto, Santa Cruz do 
Bispo - masculino, Vale de Ju-
deus e Monsanto.

O esquema consistia na 
introdução de drogas no 
estabelecimento prisional, 
maioritariamente haxixe e 

cocaína. Durante a operação 
foram também apreendidos 
vários telemóveis e 20 mil eu-
ros em dinheiro.

A 6 de novembro os deti-
dos foram ouvidos no Tribu-
nal do Marco de Canaveses, 
sendo que quatro ficaram 
a aguardar julgamento em 
prisão preventiva. Três são 

guardas prisionais do estabe-
lecimento prisional de Paços 
de Ferreira e outro é um ex-
-recluso.

Outros dois guardas fica-
ram com termo de identida-
de e residência e proibição 
de contacto com outros ar-
guidos e um deles foi sus-
penso de funções.

Em 2017, foi  entregue um donativo aos serviços de pediatria
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

S
omos dos países da Europa com 
maior número de divórcios. Por 
cada 100 casamentos registados, 
há 70 pedidos de divórcio. Em 2013 

fomos o país com mais divórcios da Europa 
(79 por cento). 

As causas para o aumento dos divór-
cios são variadas. Segundo estudos espe-
cializados, deve-se à evolução das leis do 
divórcio. Tem vindo a ser mais fácil pedir 
o divórcio. 

As causas mais frequentes para a redu-
ção de casamentos, tem muito a ver com a 
questão económica. A crise, com a falta 
de emprego, o desemprego de longa 
duração, a crise na habitação, fazendo 
com que os jovens saiam de casa dos pais 
mais tarde. 

Bom, também há sempre outras cau-
sas, relacionadas com o comportamento, 
com traições, com amores e desamores. 
Ou porque se deixou simplesmente de 
gostar. Ou porque se encontrou alguém 
de quem se passou a gostar mais. Ou por-
que se atingiu o cansaço da crítica siste-
mática. Ou da falta de diálogo. Curiosa-
mente, a traição não está entre os maiores 
motivos. Há uma tendência para superar, 
com difi culdade é certo. E desde que a si-
tuação do “faltoso” termine. 

Há, contudo, outras causas de que as 
estatísticas curiosamente não falam mui-
to. Mas bem sabemos que são muitos os 
exemplos de divórcios que o não são. Di-
vórcios de conveniência. Entre os motivos 
para estes divórcios no papel destacam-
-se as dívidas. Ou, ainda, as razões fi scais.   

Mas, a boa notícia é que os casamentos 
atingiram em 2018 o valor mais alto dos 
últimos seis anos! Pode-se concluir que a 
instituição “casamento” está para fi car! 

*Jornalista, Presidente da Associação 
Nacional da Imprensa Regional 

OS DIVÓRCIOS
A 

BURGER KING abriu esta 
terça-feira um novo restau-
rante na cidade de Paredes, 
que vem criar 30 novos pos-
tos de trabalho. Localizado 

na Rua da Igreja Velha, próximo da esta-
ção de caminhos de ferro, o Burger King 
de Paredes é o restaurante número 95 
em Portugal e o primeiro a ser inaugu-
rado com a nova imagem da marca.

“Este mercado para nós é muito 
bom. Temos uma loja aqui muito per-
to, em Penafiel, e sabemos que mui-
tos dos clientes do restaurante de Pe-
nafiel são desta área, portanto, esta 
é uma oportunidade de expansão da 
marca e de reconhecimento”, garantiu 
António Marques, diretor de negócio 
Burger King no grupo Ibersol, o maior 
franchisado da marca em território na-
cional, com 95 restaurantes em Portu-
gal e 35 em Espanha. 

Sem querer revelar qual o valor do 
investimento, o administrador da Iber-
sol garantiu que o projeto existia há 
cerca de três anos, mas começou a ser 
construído em julho deste ano, sendo a 
obra executada no espaço de três me-
ses. 

O restaurante conta com cerca de 
100 lugares de sala, uma esplanada e 
um parque de estacionamento com 
cerca de 30 lugares e oferece serviços 
de Drive Thru. Vai funcionar das 11h às 
2 horas da madrugada e aos fins de se-
mana com horário alargado até às 4h 
madrugada.

A partir do próximo ano terá tam-
bém um serviço de entregas ao domicí-
lio, com uma área limitada ao concelho 
de Paredes, permitindo que o cliente 
possa comer um dos menus disponíveis 
no restaurante no conforto da sua casa, 
com um tempo de espera máximo de 
30 minutos.

O conceito já existe na Burger King 
desde 2017, funcionando nas cidades 
de Lisboa, Porto, Viseu, Covilhã e agora 
também em Paredes.

O serviço de home delivery vai impli-
car a criação de mais 15 novos postos 
de trabalho, entre distribuidores e ope-
radores de loja. 

Abriu novo restaurante
em Paredes

Abriu novo restaurante
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O 
Outono chegou e o São Mar-
tinho já passou. Intimamente 
associado a esta altura do ano 
está um conjunto de preferên-
cias gastronómicas das quais 

podemos destacar as Castanhas e a “prova” 
dos vinhos novos. Porque as Castanhas ocu-
pam sempre o papel de destaque nas pu-
blicações de nutrição, e o vinho faz parte da 
nossa cultura, hoje é dele que vamos falar.

A boa notícia é que, apesar da má fama 
e natural contraindicação na toma de medi-
camentos, o vinho trata-se de um alimento 
saudável. Estudos observacionais e epide-
miológicos têm vindo a sugerir que o vinho, 
particularmente o Vinho tinto, possui um 
conjunto de substâncias que desempe-
nham um papel de destaque na proteção 
de doenças Cardiovasculares, Diabetes Mel-
litus, alguns tipos de Cancro e Alzheimer.

Mas que substâncias possui o Vinho que 
o torna particularmente interessante no 
que à nutrição diz respeito? Na verdade, o 
Vinho possui mais de 500 compostos, como 
a água, o álcool, ácidos e polifenois, sendo 
estes últimos os principais catalisadores 
dos efeitos positivos. Estes Polifenóis subdi-
videm-se em compostos Flavenóides como 
os Flavenóis (ex. Quercetina), Flavan-3-ois 
e Antocianinas (Que dão a cor avermelha-
da ao vinho tinto) e Não-Flavenóides, dos 
quais se destacam o ácido hidroxicinamico, 
ácidos benzoicos, taninos e stilbenos (entre 
eles o Resveratrol, que tem sido associado 
a efeitos salutares multiorgânicos). Não dei-
xa de ser pertinente salientar que o Vinho 
tinto possui cerca de 10x mais compostos 
fenólicos que o branco e, por isso, poderá 
ser considerado na gíria...mais saudável.

Nunca é demais relembrar que a velha 
máxima de “consumir muita quantidade 
de algo saudável não é coisa boa”. Embora 
o consenso não seja total, 1 a 2 copos pe-
quenos (~140 ml c/12% de Teor alcoólico 
ou 90 ml c/ 18% de teor alcoólico) de vinho 
por dia parece ser a dose com maior efeito 
benéfi co para a doença cardiovascular que 
a Associação Americana do Coração reco-
menda,  desde que não se abstenha de be-
ber vinho de segunda a sexta para beber os 
14 copos “que teria direito” durante o fi m-
-de-Semana. Este padrão poderá ser mais 
suscetível de provocar do que prevenir a 
doença cardiovascular e o aparecimento da 
Obesidade... e naturalmente é ele que dá 
tanta má fama às bebidas alcoólicas.

RICARDO PEREIRA
Nutricionista  |  Clínicas Nuno Mendes

São Martinho com 
boas Castanhas
e bom Vinho!

Armando Leal preside à
Juventude Socialista de Paredes
uJovem de Gandra quer tornar a estrutura “mais integradora e representativa” e auscultar as
     reivindicações dos jovens de Paredes.

J
Á TOMOU POSSE a nova Comissão 
Política da Juventude Socialista de 
Paredes. Armando Leal, jovem de 21 
anos que foi membro da assembleia 

de freguesia de Gandra nas últimas elei-
ções autárquicas, é o novo presidente da 
estrutura.

José Rui Sousa preside à Mesa da As-
sembleia de Concelhia e Sara Casto à lista 
de Inerentes ao Partido Socialista.

Na tomada de posse estiveram vários 
dirigentes do partido, nomeadamente o 
presidente da Federação Distrital do Por-
to da JS, Eduardo Barroco de Melo, o pre-
sidente da Comissão Política Concelhia do 
PS, José Carlos Barbosa e o presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre Almeida.

Natural de Gandra, Armando Leal é li-
cenciado em Administração Pública pela 
Universidade do Minho e encontra-se a fre-
quentar o mestrado na mesma área, com 
especialização em Governo Local.

Aderiu à Juventude Socialista em fe-
vereiro de 2017. Integrou o secretariado 
concelhio e o federativo no mandato 2017-
2019, é comissário nacional desde 2018 
e membro inerente da Comissão Política 
Concelhia do PS-Paredes.

Em nota de imprensa, o responsável diz 
que pretende que a JS-Paredes seja uma 

Concerto
solidário
em Gandra

NO DIA 23 DE NOVEMBRO, o Cen-
tro Social e Paroquial de São Mi-
guel de Gandra vai organizar um 

concerto solidário, com o objetivo de 
angariar verbas para a instituição.

O evento terá início pelas 21 horas, 
no Centro Pastoral de S. Miguel de Gan-
dra, e vai contar com a presença da Aca-
demia de Música de Castelo de Paiva.

O concerto integra o ensemble de 
clarinetes, com a direção do professor 
Victor Pereira, o ensemble de metais, da 
direção do professor Manuel Nunes e a 
Orquestra Ligeira, com a direção do pro-
fessor Hugo Lopes.

estrutura “mais integradora e represen-
tativa, auscultando as reivindicações 
dos jovens paredenses e solucionando 

os problemas que estes apresentam, 
traduzindo, assim, audácia e o empenho 
dos jovens em resultados”.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PA-
REDES chegou a acordo com a 
empresa Novandar – Empreen-
dimentos Imobiliários, Lda, 
para pagar uma indemnização 

de 750 mil euros mais 80 mil euros em cus-
tas judiciais, pela venda ilegal de terrenos 
doados pela empresa com vista ao alarga-
mento do Complexo Desportivo das Laran-
jeiras.

As duas parcelas de terreno, localiza-
das nas traseiras do complexo desportivo, 
foram cedidas gratuitamente ao município 
pela Novandar e acabaram por ser vendi-
das à Guedol, Engenharia, S.A., juntamente 
com o pavilhão, o estádio e os campos de 
treinos, em 2008.

A Novandar intentou uma ação em tri-
bunal contra a câmara de Paredes, exigindo 
uma indemnização pela venda dos terre-
nos. O processo arrastou-se vários anos em 
tribunal, mas a autarquia acabou por ser 
condenada.

Aprovado Orçamento
para 2020 de 61,7 milhões de euros

uA câmara municipal de Paredes aprovou o Orçamento para 2020, na reunião do executivo realizada no passado dia 31 outubro, com
     os votos contra do PSD. 

F
OI APROVADO, em reu-
nião do executivo, o orça-
mento para 2020 da câma-
ra municipal de Paredes, 
com os votos contra do 

PSD. Com um valor global de 61,7 
milhões de euros, menos quatro mi-
lhões do que o do ano em curso, o 
Orçamento para 2020 “marcará um 
ano de grande investimento”, dis-
se o presidente da câmara de Pare-
des na discussão dos documentos.

Depois de dois anos dedicados 
à reorganização interna e ao equi-
líbrio das contas, Alexandre Almei-
da garantiu que “2020 será o ano 
para pôr  as grandes obras no 
terreno, que continuam a ser for-
temente condicionadas pelas 
políticas seguidas pelo anterior 
executivo, sobretudo no ano de 
2017, em que foram celebrados 
contratos de empreitadas, pro-
tocolos e contratos promessa de 
compra e venda que ainda impli-
cam mais de 11 milhões de euros 
de compromissos”.

Apesar dos constrangimentos, o 
autarca garantiu que 2020 será um 
ano de investimento, “sem descu-
rar a contenção da despesa cor-
rente e uma gestão forte e equi-
librada, assente na diminuição 

da carga fiscal sobre as famílias 
e o reforço dos apoios sociais, na 
retoma do investimento em to-
das as freguesias do concelho e 
no apoio às empresas, apostan-
do na captação de investimentos 
e na criação de novos postos de 
trabalho”.

No próximo ano serão lança-
das “obras importantes para o 
concelho”, como a requalificação 
das EB 2/3 de Lordelo e de Rebordo-
sa, a conversão do pavilhão gimno-
desportivo num fórum cultural mul-
tiusos, a reformulação do estádio 
das Laranjeiras, a construção da pis-
cina ao ar livre e do bar de apoio, no 
parque da cidade, a aquisição das 
instalações da Adega Cooperativa 
de Paredes para no futuro fazer um 
auditório e a execução de passeios 
em todas as freguesias do concelho.

O Orçamento para 2020 prevê, 
ainda, a descida da taxa de IMI para 
0,33 %, “a mais baixa taxa de IMI 
de sempre no concelho”, frisou o 
autarca, garantindo que essa dimi-
nuição de receita tem vindo a ser 
compensada com a diminuição da 
despesa corrente.

Em 2020 o executivo vai tam-
bém aumentar em 20% os apoios às 
corporações de bombeiros e dele-
gações da cruz vermelha e as trans-
ferências de verbas para as juntas 
de freguesia.

PSD critica que
não se baixe IMI

para a taxa mínima
O Orçamento para 2020 foi 

aprovado com os votos do PS. Os 
quatro vereadores do PSD vota-
ram contra e criticaram a opção 
do executivo em relação à taxa de 
IMI. “Não se compreende que de-
pois de baixar o passivo em 14 
milhões de euros de 2018 para 
2019 não se baixe o IMI para a 

Câmara paga indemnização de 750 mil 
euros por venda ilegal de terrenos

uAs parcelas tinham sido doadas para a ampliação do complexo das Laranjeiras, mas depois de serem vendidas em 2008, a empresa
     avançou com uma ação em tribunal.

taxa mínima”, disse o vereador Ma-
nuel Fernando Rocha, na declara-
ção de voto do partido.

A bancada do PSD questionou, 
ainda, o presidente da câmara so-
bre quais as obras previstas para o 
próximo ano, que verba será inves-
tida no saneamento em Recarei e 
Sobreira e se será alargada a outras 
freguesias do sul do concelho e se 
o executivo pretende renegociar al-
guns dos contratos assumidos pelo 
anterior executivo.

Alexandre Almeida disse que o 

investimento previsto é de 500 mil 
euros para cada uma das freguesias 
e que o objetivo é alargar às outras 
de forma gradual. Na questão dos 
investimentos, o autarca lembrou 
que além dos grandes projetos já 
anunciados pelo executivo, vão ser 
concretizadas outras obras nas 18 
freguesias.

Quanto aos contratos assumi-
dos pelo anterior executivo, Alexan-
dre Almeida assumiu que alguns 
poderão mesmo vir a ser renego-
ciados.

“Fomos condenados a pagar uma 
indemnização a esta empresa no dife-
rencial entre o valor dos terrenos, tal 
como tinham sido doados para fins des-

portivos e o valor que tinham caso fos-
sem para integrar fins comerciais, que 
foi o valor que a câmara encaixou, por 
não cumprir o desígnio. A indemnização 

podia chegar aos 2,3 milhões de euros, 
mas chegamos a acordo de 750 mil eu-
ros, mais 80 mil de custas”, explicou o 
presidente da câmara, Alexandre Almeida 
na reunião do executivo realizada a 31 de 
outubro, onde foi aprovado o valor indem-
nizatório.

O centro comercial que a Guedol pre-
tendia construir naquele local não avan-
çou porque os herdeiros de Maria Augusta 
Meneses, que tinha doado os terrenos ao 
União de Paredes para a construção do 
campo de futebol, contestaram a venda em 
tribunal, alegando que os terrenos tinham 
sido doados para fins desportivos.

Depois de a Guedol abrir insolvência, os 
terrenos passaram para a massa insolvente.

Em março deste ano o município con-
seguiu recuperar aquele património, apro-
vando uma expropriação urgente. Em 2020 
deverão avançar os projetos de reabilitação 
do pavilhão gimnodesportivo e do estádio 
das Laranjeiras. O primeiro será convertido 
num fórum cultural multiusos e o segundo 
será reabilitado para voltar a receber jogos 
do União de Paredes.

HELENA NUNES
— texto —
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A CASA DO BENFICA EM PAREDES 
esteve a participar no Cross de Torres 
Vedras, uma das clássicas provas de 
corta-mato em Portugal, realizada 

no Parque Verde da Várzea, em Torres Vedras, 
no passado dia 3 de novembro.

José Pinto, do Sport Lisboa e Benfi ca, e 
Matilde Rodrigues, da Casa do Benfi ca de 
Faro, venceram as provas principais.

A formação de Paredes, composta por 16 
atletas, conseguiu vencer dois pódios indivi-
duais e conquistar o 6.º lugar da geral coletiva.

Em destaque esteve o atleta Rafael Jesus, 
que conseguiu vencer a prova de benjamins 
masculinos, com o tempo 2m11’s, menos 
um segundo do que o segundo classifi cado 
Simão Silva, do Clube Desportivo Feirense 
(2m12’s). Luís Martinho, da Casa do Benfi ca 
em Torres Vedras, fechou o pódio com 2m19’s.

Na prova feminina, o destaque foi para 
a atleta Mariana Pereira, da Casa do Benfi ca 
em Paredes, que fi cou na segunda posição, 

Diana Almeida abraça
novo desafi o no Sporting de Braga

uDepois de quatro anos no Sporting, a atleta de Paredes está motivada para ajudar o Braga a lutar pelos títulos nacionais de atletismo.

D
IANA ALMEIDA, 25 anos, 
natural de Paredes, é o 
novo reforço do plantel do 
SC Braga para a próxima 

época de atletismo. A contratação 
foi anunciada pelo clube minhoto 
no início de novembro, poucos dias 
depois de a atleta cessar a ligação 
ao Sporting.

“Era do conhecimento públi-
co que muita gente vinha embo-
ra do Sporting. Eu era uma delas. 
Depois de ser tornado público 
que estava sem clube recebi a 
proposta do Braga, para grande 
felicidade minha”, garante a atleta, 
que fala de uma grande oportuni-
dade para abraçar novos desafi os.

“Eu acredito que devemos 
abraçar as novas oportunidades 
que surgem na vida como um pon-
to de recomeço. Já não me sentia 
muito bem no Sporting e este 
novo projeto veio na altura certa”.

A atleta de Paredes diz-se moti-
vada para ajudar o Braga a aproxi-
mar-se ao topo do atletismo nacio-
nal, nas vertentes de pista, estrada 
e corta-mato. “Os objetivos do clu-
be são os meus objetivos e nessas 

PUB
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Casa Benfi ca em Paredes
somou dois pódios no Cross de Torres Vedras

uRafael Jesus venceu nos benjamins masculinos e Mariana Pereira foi segunda classifi cada na prova feminina.

(2m18’s) a apenas sete segundos da vence-
dora, Margarida Oliveira, do Grupo Recreativo 
Eirense, Academia de Atletismo.

Nos infantis femininos, Lara Silva, 4.ª clas-
sifi cada, com 5m19’s, fi cou a 12 segundos do 
pódio. Alexandra Sousa fi cou na 17.ª posição. 
Na prova masculina, o melhor resultado foi o 
de Rafael Bessa, 5.º classifi cado, com 5m04’s, 
seguindo-se Jorge Miguel, na oitava posição, 
com 5m19’s.

No escalão de iniciados, Beatriz Maga-
lhães foi a melhor classifi cada na prova fe-
minina, com um 6.º lugar, seguindo-se Inês 
Magalhães, em 14.º lugar. Na prova mascu-
lina, Jorge Jesus foi 7.º, Tiago Mendes 12.º e 
Alexandre Moreira 15.º classifi cado.

Nos juvenis, André Lopes terminou na 11.ª 
posição, seguindo-se João Sampaio em 13.º e 
Hélder Ferreira em 36.º lugar. Marisa Cunha 
foi 19.ª na prova feminina. Nos juniores femi-
ninos Patrícia Ribeiro alcançou o 12.º lugar.

A nível coletivo a formação de Paredes al-

cançou o 6.º lugar, com 44 pontos, os mesmos 
que A. R. Luz e Vida Gondomarense, quinta 
classifi cada. O Sporting Clube de Portugal foi 
o vencedor por equipas, seguindo-se o Maia 
Atlético Clube e o Sport Lisboa e Benfi ca.

O Cross de Torres Vedras - 38.º Corta-Mato 
de Matos Velhos foi organizado pela câmara 
municipal de Torres Vedras, a União Desporti-
va do Oeste e o Grupo Desportivo, Cultural e 
Recreativo de Matos Velhos.

competições vou procurar fazer 
a melhor classifi cação possível, 
para ajudar a equipa a atingir 
grandes resultados. Gostava de 
bater os meus recordes pessoais 
nas provas, mas o principal é aju-
dar o clube”.

Diana Almeida quer alcançar 
um bom resultado já nos corta-ma-
tos nacionais e nas corridas de São 
Silvestre, agendados para dezem-
bro, estando também de olhos pos-
tos no nacional de estrada, que se 
realiza em janeiro do próximo ano. 

Para ter uma performance má-
xima no atletismo era necessário 
dedicar-se a 100% à modalidade, 
mas “faltam muitos apoios” e, por 
isso, “as difi culdades são cada vez 
maiores”. É necessário fazer um 
esforço redobrado para conseguir 
conciliar os treinos diários com o 
trabalho e só com o apoio da famí-
lia é que a atleta se vai conseguin-
do manter na modalidade. “Se não 
fosse pelo meu pai, provavelmen-
te já tinha abandonado o atletis-
mo”, sustenta.

Diana chegou a adiar a entrada 
na faculdade por causa do atletis-
mo, mas não desistiu de tirar um 
curso superior e quer voltar a candi-
datar-se no próximo ano.

O ATLETISMO 
CORRE

NA FAMÍLIA

Diana Almeida iniciou-se cedo 
na modalidade, muito por infl uência 
do pai, Álvaro Almeida, treinador de 
atletismo na Casa do Benfi ca em Pa-
redes. Com 8 anos começou a fazer 
as primeiras provas com a camisola 
da casa, onde se manteve até 2011. 

Os bons resultados levaram-na 
até ao Benfi ca. Em dezembro de 
2013 sofreu uma lesão grave e só 
voltou a competir em setembro do 
ano seguinte. Manteve-se no Benfi -
ca até novembro desse ano, tendo 
aceite depois um novo desafi o no 
Sporting.

Esteve quatro anos na equi-
pa de atletismo de Alvalade, onde 
viveu bons momentos. “Eramos 
como uma família, cada um tinha 
o seu lugar”, recorda. No seu ano 
de estreia com a camisola verde e 
branca venceu o Cross de Barcelos 
e garantiu presença no Europeu de 
atletismo, no escalão de sub-23. Em 
março de 2016 conquistou o título 
de campeã nacional de corta mato 
longo, por equipas.
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Divisão Elite da AF Porto    |    Aliança de Gandra, 4  —  Lixa, 3

A 
chuva abençoou a inau-
guração dos novos bal-
neários e sala de fisiotera-
pia do Aliança de Gandra. 

A obra, há muito esperada, veio 
“colmatar uma carência do clu-
be” salientou o presidente ganda-
rense, Cândido Silva.

O responsável máximo do 
Aliança de Gandra agradeceu a 
ajuda da Câmara Municipal, que 
suportou os custos das novas 
instalações, no valor de 30.000€. 
Cândido Silva explicou que os bal-
neários do pavilhão servem 150 
atletas da formação, além da equi-
pa sénior, e que se tornava “uma 
tarefa bastante complicada gerir 
a utilização dos mesmos”. Com as 
novas infraestruturas, o presidente 
acredita “que parte do problema 
está resolvido”, mas deixou um 
novo apelo a Alexandre Almeida, 
a construção de um novo relvado 
sintético.

“Somos um dos principais 
clubes do concelho e temos uma 
importância extrema na práti-

Gandra tem novo balneário
e sala de fisioterapia

ca desportiva da freguesia. As 
crianças são a nossa prioridade 
e, como tal, para que elas pos-
sam ter melhores condições é 
necessário um novo sintético, as-
sim como, uns balneários para a 
formação”, solicitou Cândido Silva.

Também Paulo Ranito, pre-
sidente da junta de freguesia de 
Gandra, destacou a inauguração 
da obra, que considerou “neces-
sária e urgente”. O presidente do 
executivo de Gandra salientou a 
“importância de trazer as crian-
ças para o desporto” consideran-
do, por isso, a construção de um 
novo relvado sintético “uma ne-
cessidade”. Paulo Ranito destacou 
que “se abre agora uma nova eta-
pa de colaboração entre a câma-
ra e a junta de freguesia e, mais 
do que o significado intrínseco 
desta obra, é o sinal intrínseco 
que o presidente traz de que está 
com a nossa junta e com a nossa 
população”.

Em resposta aos pedidos dos 
presidentes da junta e do clube, 
Alexandre Almeida lembrou que 
“o concelho é rico na vertente 
desportiva e, por isso, têm de 

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

dar igual atenção a clubes com 
necessidades igualmente prio-
ritárias”. Ainda assim, o chefe de 
executivo paredense disse “com-
preender a logística complicada 

na gestão das estruturas” e acres-
centou “estar sensível ao proble-
ma e podem contar connosco de 
forma programada”.

Com oito equipas de futebol e 

uma de atletismo, o presidente do 
Aliança de Gandra deixou ainda a 
intenção de aumentar as modali-
dades presentes no clube, nomea-
damente, com andebol e futsal.

De regresso ao topo

N
a 11.ª jornada da Divisão 
Elite, o Aliança de Gan-
dra recebeu o último 
classificado, o Lixa, com 

o objetivo de contrariar os maus 
resultados. Depois de um início 
de época acima das expectati-
vas, os gandrenses contabiliza-
ram duas derrotas consecutivas 
que lhes tiraram a liderança do 
campeonato. A equipa de Mário 
Rocha estava assim determina-
da em inverter o “mau ciclo” de 
resultados e adiantou-se no mar-
cador logo aos oito minutos. Os 
homens da casa beneficiaram de 
um pontapé de canto e Luís Nu-

nes apareceu sozinho ao segun-
do poste e fez o primeiro golo da 
partida.

A vantagem durou pouco, três 
minutos depois, Costa Pinto em-
patou o marcador. 

O empate “alertou” os homens 
da casa, que dominavam a parti-
da. A superioridade dos gandren-
ses viria a “dar frutos” aos 25 mi-
nutos, novamente por intermédio 
de Luís Nunes que, de primeira, 
voltou a colocar o Gandra em 
vantagem. Logo a seguir, Maurí-
cio ampliou para o 3 – 0.

Os comandados de Mário Ro-
cha pareciam não querer abran-
dar o ritmo e, antes do intervalo, 
voltaram a festejar, Cardoso fez o 
quarto golo para os da casa.

O marcador tinha números de 
goleada, mas na segunda parte, o 
Aliança descansou e o Lixa apro-
veitou. Logo aos 55 minutos, João 
Moreira reduziu para o 4 – 2 e, já 
em cima do minuto 90, Inô apon-
tou o 4 – 3. Apesar do susto, os 
gandrenses mantiveram-se con-
centrados até ao fim da partida e 
conseguiram garantir a vitória.

O triunfo acabou por ser ain-
da mais proveitoso, já que devido 
à derrota do Marco 09, o Aliança 
de Gandra voltou a colocar-se 
num dos primeiros lugares da ta-
bela classificativa. Os gandrenses 
ocupam atualmente a 2.ª posição, 
com os mesmos 21 pontos que o 
Rebordosa. O Lixa é último classi-
ficado com apenas cinco.

No final do encontro, Má-
rio Rocha estava satisfeito com 
o resultado, mas alertou para a 
importância do coletivo: “Contá-
vamos que, devido aos últimos 
resultados, íamos ter a equipa 
um pouco intranquila. Contu-
do, ficamos agradavelmente 
surpreendidos, porque os jo-
gadores entraram no jogo con-
centrados e tranquilos e conse-
guimos chegar ao intervalo com 
uma vantagem considerável. Na 
segunda parte, a minha equi-
pa não esteve tão bem, por-
que deixou de funcionar como 
equipa e passou a privilegiar 
a individualidade. Nunca tive-
mos o resultado em perigo, mas 
deu para eles aprenderem que, 

quando não se joga em equipa, 
as coisas podem não correr tão 
bem”.

A vitória coloca o Aliança de 
Gandra de novo no primeiro lu-
gar, juntamente com o Rebor-
dosa, facto desvalorizado pelo 
técnico Mário Rocha: “Continuo 
a dizer que o nosso objetivo é 
praticar bom futebol e ajudar os 
atletas a dar o salto para outros 
campeonatos. Ainda assim, es-
tar em primeiro lugar é sempre 
agradável, mas não temos essa 
responsabilidade. O mérito é de 
todos os jogadores, sabemos 
que o nosso campeonato tem 
superado as expectativas de 
toda a gente e vamos dar o nos-
so melhor jogo a jogo”.

CRISTINA BORGES
— texto —
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Campeonato de Portugal    |    Vila Real, 1  —  Paredes, 2

Divisão Elite da AF Porto    |    Tirsense, 0  —  Rebordosa, 0

Divisão Elite da AF Porto    |    Aliados de Lordelo, 1  —  Vila Caiz, 0

N
a 10.ª jornada do Cam-
peonato de Portugal, o 
União Sport Clube de Pa-
redes deslocou-se a Vila 

Real para defrontar a equipa local. 
Depois da derrota da ronda 

anterior, em casa, frente à Sanjoa-
nense, os paredenses chegaram 
a Trás-os-Montes determinados 
em conquistar a vitória frente ao 
“lanterna vermelha”. A vontade 
passou rapidamente à execução 
e, aos seis minutos, Ismael já colo-
cava o União em vantagem. Mas, 
apesar de assumir o último lugar 
da tabela classificativa, os homens 
da casa não estavam dispostos a 
facilitar a tarefa aos comandados 
de Eurico Couto e tentaram res-
ponder, apostando sobretudo nas 
bolas paradas.

A resposta do conjunto de Vila 
Real “teve frutos” logo no início 
da segunda parte, com o golo de 

Determinação ditou vitória do Paredes
CRISTINA BORGES

— texto —

R
ebordosa e Tirsense volta-
ram a encontrar-se, depois 
de terem disputado o play-
-off de acesso à subida de di-

visão, na época anterior. Na tempo-
rada 2019/2020, as equipas medi-
ram forças, pela primeira vez, à 11.ª 
jornada, num jogo que se antevê 
sempre de grande competitividade.

A jogar em casa, a equipa de 
Santo Tirso entrou melhor e dispos-

Empate não retira liderança
ta a assumir o controlo da partida. 
Ainda assim, o Rebordosa conse-
guiu equilibrar e o nulo no marca-
dor manteve-se até ao intervalo.

A segunda parte começou pra-
ticamente com a expulsão do lado 
dos jesuítas, Tiago, o capitão dos da 
casa, foi expulso na sequência de 
um lance com Edu. Os homens co-
mandados por Tonau protestaram, 
mas o árbitro não alterou a decisão.

A jogar em superioridade numé-
rica, os rebordosenses procuraram 
aplicar-se no ataque, mas a organi-

zação defensiva do Tirsense impediu 
os visitantes de chegarem ao golo. 

Com as ambas as equipas a 
dominarem em partes distintas da 
partida e com poucas ocasiões de 
golo, o empate a zero foi mesmo o 
resultado final.

O ponto conquistado no Abel 
Alves de Figueiredo permitiu ao Re-
bordosa manter-se no 1.º lugar, com 
21 pontos, os mesmos que Aliança 
de Gandra, que é 2.º classificado. Já, 
o Tirsense está na 7.ª posição com 
17 pontos.

No final da partida, Tonanha 
aceitava o resultado, fruto do 
que diz ser “o bom conhecimen-
to das equipas”: “Foi um bom 
jogo entre três boas equipas em 
campo. O resultado acaba por 
se aceitar, porque não houve 
muitas ocasiões de golo. Já nos 
conhecíamos bem, o que permi-
tiu que as equipas se anulassem 
mutuamente”.

Sobre a vantagem no número 
de elementos durante quase toda 
a segunda parte, o técnico rebor-

dosense lembra: “Nem sempre 
se torna fácil jogar contra dez 
elementos e foi isso que se ve-
rificou. Mérito para o Tirsense 
que esteve assertivo e nos criou 
dificuldades”.

O empate não fez perder a lide-
rança da Divisão, mas Tonanha aler-
ta: “As equipas são muito equili-
bradas, portanto os jogos são to-
dos muito difíceis. A classificação 
não tem qualquer influência, por-
que qualquer equipa pode vencer 
qualquer adversário”.

CRISTINA BORGES
— texto —

O 
Aliados recebeu o Vila 
Caiz com o objetivo de 
“não perder de vista” os 
primeiros lugares da ta-

bela classificativa da Divisão Elite.
A equipa comandada por Juve-

nal Brandão entrou determinada a 
tomar o controlo do jogo e a domi-
nar a partida. Os lordelenses mos-
travam-se empenhados em vencer 
e criaram inúmeras oportunidades 
de golo, impedidas pelo guarda-re-
des amarantino e pela falta de eficá-
cia na finalização.

Crença valeu três pontos
CRISTINA BORGES

— texto —
O Vila Caiz procurava responder 

às investidas dos homens da casa e 
apostava sobretudo no contra-ata-
que para conseguir faturar. A orga-
nização defensiva do Aliados não se 
deixou intimidar e mostrou-se sem-
pre firme nos momentos de decidir.

O nulo manteve-se até ao inter-
valo e, na segunda parte, o “caudal 
ofensivo” dos lordelenses voltou a 
intensificar-se. Com cruzamentos, 
jogadas construídas e remates, o 
Aliados ia tentando concretizar, mas 
a bola parecia não querer ajudar. 
Quando o empate já parecia delinea-
do, eis Carlão virou herói e respon-
deu da melhor forma ao cruzamento 

de Chiquinho. O golo levou ao rubro 
os adeptos da casa, que festejaram 
mesmo em cima do apito final.

A vitória permitiu ao Aliados “ga-
nhar terreno” aos adversários cimei-
ros. A turma de Lordelo ocupa atual-
mente o 4.º lugar com 18 pontos. O 
Vila Caiz está na 12.ª posição com dez.

No final do encontro, Juvenal 
Brandão elogiava a crença e atitude 
dos seus jogadores: “Fizemos tudo 
para ganhar e não merecíamos so-
frer até tão tarde. Os jogadores es-
tão de parabéns pela atitude e pela 
crença”. O técnico lordelense acres-
centou ainda: “O adversário adotou 

um estilo muito defensivo, mas eu 
acho que não foi só por estratégia 
deles, mas também por mérito nos-
so. Eles tentaram de todas as for-
mas levar um ponto, nós tentamos 
de todas as formas ficar com os três. 
Eles deram tudo, mas os nossos jo-
gadores também, as condições do 
relvado estavam difíceis e por isso 
todos estão de parabéns”.

Sobre o facto de a vitória ter 
sido construída já perto do final da 
partida, Juvenal Brandão reflete: 
“Todas as vitórias são saborosas, 
esta também é. Foi no fim e es-
tando nós perto de não ganhar e 
depois tendo ganho, foi uma sen-

sação de dever cumprido. Os jo-
gadores têm de acreditar sempre 
de início ao fim de que é possível 
ganhar. E não foi só hoje, mas vol-
taram a mostrá-lo”.

O triunfo voltou a aproximar o 
Aliados de Lordelo dos primeiros 
lugares da classificação, mas para 
o técnico o objetivo é “ir ganhan-
do. Ganhando o máximo de vezes 
possível, ter as maiores sequên-
cias de resultados possível, amea-
lhar o maior número de pontos 
possível, e tentar não facilitar 
a vida aos candidatos à subida. 
Queremos estar sempre perto de-
les. E para já, estamos”.

União de Paredes festeja no balneário a vitória frente ao Vila Real
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FICHA TÉCNICA

Mika. Com o resultado empatado, 
o Paredes teve de se aplicar para 
alcançar a vitória, o golo do triun-
fo viria a surgir aos 86 minutos 
com o tento de Tojó.

Os paredenses conquistaram 
assim os três pontos e estão agora 
no nono lugar com 15 pontos. Já, 
o Vila Real ocupa a última posição 
com apenas quatro.

No final da partida, Eurico 
Couto mostrava-se satisfeito com 
o desempenho dos seus joga-
dores: “Em condições de difi-
culdade extrema, devido a um 
relvado em muito mau estado, 
os jogadores tiverem um com-
portamento excelente no que 
diz respeito à determinação, 
concentração e adaptação ao 
contexto”. 

O técnico paredense consi-
derava que “a vitória é inteira-
mente justa e revela de novo 
muita determinação de toda a 
equipa”. 
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Divisão Honra da AF Porto    |    Nun’Álvares, 3  —  Eiriz, 0

N
a nona jornada da Divisão 
de Honra, o Nun’Álvares 
recebeu o Eiriz, do conce-
lho de Paços de Ferreira. 

Previa-se um jogo de grande in-
tensidade entre dois dos principais 
candidatos à subida de divisão. Em 
caso de vitória, a equipa de Recarei 
ultrapassava o Alfenense (equipa 
de Joel Oliveira, ex-Baltar) e podia 
mesmo ascender ao segundo lugar 
da tabela classificativa.

Talvez por isso, os homens da 
casa não queriam perder tempo e 
adiantaram-se no marcador logo 
aos três minutos. Guedes com um 
remate colocado fez o 1-0. Aos 26 
minutos, o camisola 10 voltou a 
tentar surpreender, mas, desta vez, 
o poste negou o golo ao médio re-
caredense. 

Do outro lado, Hélder rematou 
por cima. 

Em cima do intervalo, Apolónio 
podia ter dilatado a vantagem, mas 
chegou atrasado ao cruzamento de 
André Guedes. 

No segundo tempo, a turma da 
casa voltou a entrar forte e determi-
nada. Apolónio ampliou o marca-
dor com uma emenda à entrada da 
área, aos 47 minutos.

Pouco tempo depois, Xico, 
que tinha acabado de entrar, 
encontrou Apolónio, e com um 
passe e profundidade, assistiu o 
avançado que fez o segundo da 
conta pessoal e terceiro para o 
conjunto de Recarei.

Nun’Álvares ascende aos lugares de promoção
CRISTINA BORGES

— texto e foto —
A equipa pacense tentava 

reagir, mas a situação com-
plicou-se quando, a quinze 
minutos do fim, o Eiriz ficou 
reduzido a nove elementos. 
Leo e Macedo foram expulsos 
e acabaram em definitivo com 
a esperança do conjunto de Pa-
ços de Ferreira.

Até ao apito final, o 
Nun’Álvares limitou-se a ge-
rir a vantagem. A equipa de 
Eduardo Moreira garantiu o 
triunfo que lhe permite as-
cender ao 2.º lugar da classifi-
cação com 18 pontos. O Eiriz 
ocupa atualmente o 14.º pos-
to e tem apenas nove pontos.

No final do jogo, Eduardo 
Moreira considerava: “Era um 
jogo difícil, porque eu co-
nhecia o valor individual da 
equipa adversária e pelo óti-
mo campeonato que fizeram 
na época passada. Este ano 
não está a corresponder a ní-
vel de resultados e, por isso, 
não sabíamos o que esperar. 
Ainda assim, preparámo-nos 
da melhor forma e preocu-
pámo-nos connosco e com 
aquilo que podíamos fazer. 
Acaba por ser um resultado 
justíssimo”.

A vitória colocou o Nun’Ál-
vares no segundo lugar a ta-
bela classificativa, facto que o 
técnico recaredense desvalo-
riza: “Nós preocupámo-nos 
connosco e sabemos que o 
que estamos a fazer é bem. 

N
a 8.ª jornada da 1.ª Divisão 
da Série 1 da Associação de 
Futebol do Porto, o Sobrei-
rense empatou a uma bola 

frente ao Ramaldense. A equipa pa-
redense recebeu a formação do Por-
to com vista “a dar um pontapé” nos 
maus resultados, mas “ainda não foi 
desta”. O cenário podia ter sido pior, 
já que o Ramaldense esteve a vencer 
desde os 20 minutos, mas o conjunto 
de Eduardo Mota conseguiu empa-
tar a vinte minutos do fim da partida. 
Apesar do empate, a equipa da So-
breira mantém-se em lugar de des-
promoção com apenas cinco pontos. 

Na mesma divisão, Parada e 
Vandoma registaram empates nos 
respetivos jogos. O conjunto orien-
tado por David Barbosa não foi 
além de uma igualdade na receção 
ao Torrão, mas manteve-se à frente 
do adversário na tabela classifica-
tiva. Atualmente, o Parada está na 
11.ª posição, com nove pontos. 

O Vandoma também terminou 
com um empate, a duas bolas, na 

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

Sobreirense continua “em maus 
ençóis”, em jornada onde apenas

Sobrosa e Baltar venceram
deslocação ao Campo. A equipa 
do concelho de Paredes esteve a 
perder por duas vezes no encontro, 
mas conseguiu reagir e empatar a 
partida, que terminou com quatro 
expulsões. Do lado dos vandomen-
ses, Moura foi expulso já perto do 
fim. A turma de Vandoma somou 
assim um ponto e manteve-se na 
oitava posição com onze pontos.

Na Série 2 da 1.ª Divisão, o So-
brosa venceu por 0 – 2 o último 
classificado da série, o Macieira. Os 
golos dos sobrosenses foram apon-
tados por Tiago, aos 20 e aos 55 mi-
nutos. A equipa orientada por Cris-
tiano Santos está no 10.º lugar com 
dez pontos.

Na 2ª Divisão, o Baltar venceu 
na visita ao terreno do Codessos. Os 
golos dos baltarenses foram apon-
tados por Paulinho, aos 24 minutos, 
e Couto aos 60. Em cima do minuto, 
David foi expulso e deixou os visi-
tantes reduzidos a dez elementos. O 
Baltar tem vindo “a recuperar terre-
no” na classificação e é atualmente 
sétimo com catorze pontos.

CRISTINA BORGES
— texto —

Os resultados não têm apareci-
do sempre mas acreditamos no 
nosso trabalho. De jornada para 
jornada, os processos estão mais 
consolidados e as vitórias aca-
bam por surgir. O importante 
deste crescimento é que todos es-
tão a perceber o que podem fazer 
no coletivo”.

Do outro lado, Carlos Santos as-
sumia que a questão emocional in-
fluenciou o desempenho dos seus 
jogadores: “Tínhamos perspetiva-
do que seria um jogo equilibrado, 
apesar de termos sofrido um golo 
cedo. Depois de sofrermos o se-
gundo golo, perdemos o controlo 
emocional do encontro e a partir 
daí não houve jogo. Ainda assim, 
os meus jogadores fizeram o que 
lhes foi pedido e tiveram um bom 
comportamento. Contudo, acho 
que merecíamos mais, principal-
mente, mais respeito que foi o 
que faltou da parte da equipa de 
arbitragem”. O técnico pacense 
acrescentou lamentou o desem-
penho do trio de arbitragem: “O 
árbitro condicionou, porque não 
marcou duas penalidades claras 
a nosso favor e as duas expulsões 
são bastante exageradas”.

Sobre o desempenho abaixo 
das expectativas, Carlos Santos 
admite: “Não é fácil, mas com-
pete-nos a nós, treinadores, 
abordar já o próximo jogo e re-
cuperar a equipa. Temos estado 
muito longe das nossas perspe-
tivas e está a tardar controlar-
mos o resultado, porque temos 
controlado os jogos”.
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DESPORTO

O 
concelho de Paredes volta a re-
ceber a 6.ª e derradeira etapa do 
Campeonato Portugal de Trial 
4x4. A prova realiza-se no próxi-

mo domingo, dia 17 novembro, com o ar-
ranque dos motores agendado para as 14 
horas. 

As verificações administrativas, na câ-
mara municipal de Paredes, e técnicas, no 
parque José Guilherme, decorrem na tarde 
de sábado. 

No domingo a aventura e adrenalina 
viajam até Vandoma, local onde acontece a 
grande final do CPT4x4 2019. A pista terá 
algumas melhorias em relação ao circuito 
do ano passado.

Para esta última prova estão inscritas 
28 equipas. O Clube TT Paredes Rota dos 
Móveis promete “grandes máquinas” e 
“enormes pilotos” na grande final da prova 
rainha do Campeonato Portugal Trial 4x4 e, 
ainda, uma pista quase 100% natural e com 
a dificuldade acrescida de ser num terreno 
com muita pedra, o que será um obstáculo 
maior.

São esperados milhares de espetadores 
e a organização está concentrada em ga-

O 
ciclista paredense Bruno Silva vai 
representar a equipa da LA Alumí-
nios na próxima temporada, anun-
ciou a equipa na sua página no Fa-

cebook. O contrato é válido por uma época.
“É sem dúvida um grande desafio. Uma 

equipa muito jovem, onde terei um papel 
importante, de poder passar a minha ex-
periência aos mais novos. Procurarei nes-
ta LA Alumínios Sport ter a oportunidade 
de obter resultados de excelência”, disse o 
corredor de 31 anos, assumindo como grande 
objetivo a Volta a Portugal.

“Tentarei um lugar entre os primeiros. 
Em 2015 fui feliz com a LA Alumínios quan-
do conquistei a geral da montanha na Vol-
ta a Portugal”.

Bruno Silva esteve três anos ao serviço da 
Efapel, tendo somado alguns resultados de 
relevo em termos de geral e camisolas de clas-
sificações secundárias. Entre eles está a vitória 
no Circuito de Nafarros (Sintra) e a conquista da 
Montanha no Grande Prémio Jornal de Notícias. 
De destacar também a participação na Volta a 
Castilha (Espanha) e no Grande Prémio Bruno 
Neves. Bruno Silva foi um dos ciclistas da Efapel 
que ajudou Joni Brandão a conquistar o 2.º lugar 
na geral, na edição de 2019 da Volta a Portugal

O ciclista de Lordelo admite que a LA Alumí-
nios tem um “projeto sólido”, que lhe dá confian-

“Penso que atingi o patamar que sem-
pre sonhei alcançar, enquanto ciclista, ao 
chegar à Efapel. Estou muito feliz, motiva-
do e a sonhar com conquistas já para 2020. 
A Efapel é uma equipa sólida, com grande 
ambição a cada corrida que entra, não vira 
a cara à luta e não tem medo de assumir as 
suas responsabilidades. Agrada-me imen-
so a força agressiva como competem e en-
quadro-me nessa filosofia”, disse Luís Men-
donça, citado na nota da equipa publicada na 
sua página oficial do Facebook.

A Efapel destaca, ainda, que o ciclista de 
Paredes, de 33 anos, “é um corredor rápido, 
por ser dono de um excelente sprint, mas é 
também completo: encaixa em todo o ter-
reno e tem uma tremenda capacidade para 
finalizar bem”.

O líder da equipa continua a ser Joni Bran-
dão, segundo classificado nas últimas duas 
Voltas a Portugal.

D
ecorreu no passado fim de semana 
em Mação, no circuito da Boavista, a 
Taça de Portugal de Ralicross, Kart-
cross e Super Buggy, que marcou o 

encerramento da época desportiva. João Ri-
beiro fez a dobradinha na classe Super 1600, 
mesmo despois de ter enfrentado alguns pro-
blemas mecânicos.

A Super 1600 foi uma das divisões mais 
emotivas do fim-de-semana. Na primeira 
manga, disputada no domingo, 10 novembro, 
o vencedor foi o piloto João Novo. Nos luga-
res seguintes terminaram Bruno Gonçalves, 
Hélder Ribeiro, António Sousa e José Queirós. 
Já João Ribeiro teve problemas mecânicos e 
foi forçado a abandonar a corrida de qualifi-
cação, alinhando somente na final. 

T
iago Teixeira foi forçado a abandonar 
a Taça de Portugal de Karting, que de-
correu no kartódromo internacional 
de Palmela, no fim de semana de 2 e 

3 de novembro. 
A prova rainha do panorama nacional da 

especialidade marcou o regresso do piloto 
paredense às competições, depois de ter fa-
lhado a última jornada do campeonato. 

A competir na Classe X30 – Shifter Sénior, 
Tiago Teixeira conseguiu o melhor tempo nos 
treinos cronometrados de sábado e saiu na 
segunda posição na primeira manga de quali-
ficação. Já em plena reta da meta Tiago Teixei-

Vandoma recebe final do
CN Trial 4x4 este domingo
uOs campeões nacionais voltam a ser decididos no concelho de
     Paredes, na prova que tem início às 14 horas.

rantir as melhores condições para assistir 
à prova.

“Boas condições de visibilidade não 
faltam e parques de estacionamento 
também não. Junto à EN 15, perto da far-
mácia de Vandoma, haverá muitos luga-
res para veículos do público”.

Depois de cinco provas, Marcelo Lopes 
(Team Lucrofusão) é o líder absoluto com 
10 pontos de vantagem sobre Cláudio Fer-
reira (Auto Higino). Rui Rocha (Team Rj69) 
está em terceiro, mas ainda tem hipóteses 
de ser campeão.

A liderar a classe Super Proto está o 
campeão nacional Cláudio Ferreira, com 
104 pontos, mais 9 do que Sérgio Ferrei-
ra (Full Stress) e mais 12 do que Laurindo 
Mendonça (Sem Stress).

Já Marcelo Lopes passou para a frente 
da classe Proto, com 105 pontos, mais 12 
do que Rui Rocha e mais 22 do que António 
Henriques (Mister Reboques/Lucrofusão). 
Ainda assim, qualquer um deles pode che-
gar ao título.

Em Extreme, Carlos e Rafael Gomes 
(Team Rafael & Gomes) são os mais bem 
posicionados para se sagraram campeões 
nacionais.

A cerimónia de entrega de prémios está 
agendada para as 17h45.

João Ribeiro vence Taça 
de Portugal de Ralicross

uO campeão nacional de Ralicross conseguiu vencer pela terceira
      vez consecutiva a Taça de Portugal, repetindo a dobradinha de 2018

Apesar de partir na última posição, o 
Campeão Nacional de Ralicross conseguiu 
vencer pela terceira vez consecutiva a Taça de 
Portugal, repetindo a dobradinha de 2018.

“Depois de um dia de azares, na final 
acabamos por fazer uma recuperação fan-
tástica, partindo da última linha e chegar 
até à vitoria. Vencemos, assim, pela terceira 
vez consecutiva a taça de Portugal de Rali-
cross S1600. Agora é tempo de descansar e 
ponderar bem no projeto de 2020”, escreveu 
o piloto baltarense na sua página de Facebook.

Nas restantes categorias, os trofeus foram 
entregues a Rafael Rego na iniciação, João 
Novo nas 2RM, Pedro Tiago na Nacional A1.6, 
Paulo Godinho nos Super Buggy e Alexandre 
Borges nos Kartcross.

Bruno Silva é reforço
da LA Alumínios

uO atleta paredense mostrou-se satisfeito com o novo desafio e
     garante que vai lutar pelos primeiros lugares na Volta a Portugal.

ça para obter os melhores resultados. A nível co-
letivo, o desafio é passar o testemunho da expe-
riência, de forma a ajudar os colegas mais novos. 

Além de Bruno Silva, o plantel da LA Alu-
mínios conta com Rafael Gouveia, João Mace-
do, João Medeiros e Miguel Salgueiro.

Rodrigo Caixas, Emanuel Duarte, Gonçalo 
Leaça, André Ramalho, David Ribeiro e Marvin 
Scheulen renovaram contrato para a próxima 
época. 

Luís Mendonça na Efapel

ra foi “atirado” para fora da pista, acabando o 
dia na terceira posição. 

Na segunda qualificação, Teixeira era ape-
nas 4.º classificado, mas com o passar das voltas 
acabou por terminar na 3.ª posição. Após deci-
são do colégio de comissários, sofreu penaliza-
ção referente à partida e desceu ao 5.º lugar.

Na derradeira manga do dia (final), Tiago 
Teixeira e outro piloto acabaram por se tocar 
na disputa de posição, o que levou ao seu 
abandono. O piloto de Paredes acabaria por 
sofrer uma concussão e luxação dos ligamen-
tos, tendo agora um período de recuperação 
de 2 a 3 semanas.

Tiago Teixeira abandona
Taça de Portugal de Karting

O 
ciclista paredense Luís Mendonça 
assinou pela equipa da Efapel até 
2021. O corredor assinou um novo 
vínculo, depois de ter estado um 

ano a representar a Rádio Popular Boavista.

HELENA NUNES
— texto —
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N
o passado dia vinte e nove de outubro, no âmbito 
do Plano Anual de Atividades do Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria, Paredes, realizou-se a primeira 
sessão do Projeto LER+Qualifica, na Biblioteca da 

escola sede do Agrupamento, envolvendo os/as formandos/
as do Centro Qualifica. 

LER+Qualifica é um projeto que o PNL2027 e a ANQEP, 
I.P. desenvolvem em parceria, com o objetivo de promover a 
leitura, em particular do texto literário, na população adulta 
em processo de Reconhecimento, Validação e Certificação 
de Competências (RVCC) nos Centros Qualifica e/ou em for-

LER + Qualifica

O 
projeto Erasmus “Together 
Against Cyberbullying” está no 
segundo e último ano de desen-
volvimento. Este ano letivo, con-

tinuaremos a aprofundar o tema e a trocar 
experiências com as escolas europeias que 
nos acompanham nesta nossa primeira 
aventura pelo Erasmus +.

Entre 20 e 26 de outubro, cinco alunos e 
três professoras da Escola Básica e Secundária 
de Sobreira estiveram em Benavento, Itália. Os 
alunos portugueses reencontraram as alunas 
que acolheram nas suas casas, em maio, e fo-
ram acolhidos pelas respetivas famílias.

O trabalho desenvolveu-se no Liceo G. 
Rummo e, ao longo da semana, refletiu-se 
acerca das consequências do bullying e do 
cyberbullying quer para as vítimas quer 
para os que praticam crimes associados a 
estes fenómenos.

Em Itália, existe legislação específica para 
lidar com o problema desde maio de 2017. 
Neste país, as vítimas de bullying e de cyber-
bullying podem, a partir dos 14 anos, apresen-
tar queixa e solicitar o bloqueio de conteúdos 
na Internet e nas redes sociais. Por outro lado, 
os pais ou tutores de menores de 14 anos são 
responsáveis pelos seus educando, quando 
cometem ilegalidades ou crimes. Porém, a par-
tir dos 14 anos, inclusive, os jovens são respon-
sabilizados pelos seus atos e podem ser institu-

mação nas entidades promotoras.
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Daniel Fa-

ria, Paredes, em parceria com a Biblioteca da Escola Secundá-
ria Daniel Faria, Baltar, inscreveu-se na 2.ª FASE - 2019/20 do 
projeto LER+Qualifica, contando com a adesão e o envolvi-
mento de todos, para reforçar a leitura e escrita na população 
adulta, bem como transformar a leitura num ato de prazer. 
Este projeto vem reforçar a importância das finalidades do 
Projeto Educativo do Agrupamento, da Rede dos Centros Qua-
lifica de Paredes e da Biblioteca Escolar.

Esta iniciativa constitui uma verdadeira aposta na forma-
ção de adultos e na valorização da Aprendizagem ao Longo da 
Vida, através das sinergias que se poderão estabelecer entre 
o Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Daniel Faria, 
Paredes, os vários Departamentos Curriculares e a Biblioteca 
Escolar. A linha de ação deste projeto é promover uma co-
munidade de leitores e sensibilizar os Pais e Encarregados de 
Educação para a importância do livro e da leitura na educação. 

O projeto LER+Qualifica destina-se a apoiar o desenvolvi-
mento do gosto pela leitura junto do público adulto dos Centros 
Qualifica e, através destes, junto dos seus círculos de familiares 
e de amigos. Os elementos dinamizadores deste projeto pro-
põem-se a incentivar a leitura e a descoberta do prazer de ler, 
tornando a leitura um elemento central nos momentos de es-
truturação do pensamento, no desenvolvimento da capacidade 
de expressão oral e escrita e na aprendizagem ao Longo da Vida.

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

Juntos contra o Cyberbullying em Itália

cionalizados em centros de reeducação, quando 
os crimes são graves.

As atividades ao longo da semana incluíram 
o testemunho de alunos da Escola Telesi@, que 
demostraram a importância da ocupação dos jo-
vens em atividades de enriquecimento pessoal 
para desenvolver relações interpessoais e com-
bater a intolerância e a violência. Nessa escola, 
os alunos realizam caminhadas na natureza, têm 
uma oficina de teatro e uma outra de cerâmica e, 
ainda, uma oficina multimédia que produz con-
teúdos para outras escolas e instituições. A Asso-

ciação Cristã dos trabalhadores Italianos (ACLI) 
apresentou uma dramatização com o testemu-
nho de uma vítima de cyberbullying, por um 
lado, e o agressor a debater-se com a sua própria 
consciência, por outro lado. Um dos convidados 
para participar nos trabalhos foi Gianpiero De 
Cicco, advogado e presidente da secção local da 
UNICEF, que organizou com os alunos presentes 
a simulação do julgamento de um adolescente. 
Gianpiero De Cicco apoia os jovens institucio-
nalizados no Centro de Reeducação da ilha de 
Nísida. Visitámos este local no dia 24 de outubro 

e os alunos ficaram bastante impressionados, 
porque a beleza da ilha contrasta com o fun-
cionamento de um centro que se assemelha 
a uma prisão para adolescentes entre os 14 e 
os 25 anos, idade em que são transferidos para 
prisões para adultos, quando ainda falta cum-
prir tempo de detenção a que foram condena-
dos. Atualmente, em Nísida, vivem 50 jovens, 
rapazes e raparigas, a maior parte são italianos, 
mas há também filhos de imigrantes de dife-
rentes nacionalidades. O último dia foi dedica-
do, de manhã, à ocupação de Benevento pelos 
Lombardos e à violência étnica e religiosa. Um 
grupo de atores representou as lutas cruéis 
nesses tempos e houve também uma explica-
ção da evolução da escrita e da representação 
da Europa após a queda do Império Romano 
do Oriente. À tarde, foi feito o encerramento da 
semana com um programa cultural e a entrega 
dos certificados de participação.

Os participantes nesta semana Eras-
mus + tiveram oportunidade de descobrir 
a riqueza cultural de Benavento, nomeada-
mente os monumentos do Império Romano 
que chegaram até aos nossos dias. Esta ci-
dade da Campânia situa-se a quase 100 km 
de Nápoles, cidade que os alunos tiveram 
igualmente oportunidade de visitar.

Nos próximos meses, continuaremos a 
trabalhar no projeto. Em maio de 2020, ire-
mos à Letónia.
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D
epois da implantação do 
regime republicano e na 
plena vigência de uma go-
vernação anticlerical e an-
timonárquica, os sectores 

mais conservadores e tradicionalistas 
da sociedade portuguesa concentra-
ram esperanças na acção isolada e qua-
se quixotesca de um chefe militar: Hen-
rique Mitchell de Paiva Cabral Couceiro, 
ou simplesmente, Paiva Couceiro.

Couceiro havia sido um dos pou-
cos militares realistas que, na madru-
gada de 4 para 5 de Outubro de 1910, 
oferecera resistência armada às investi-
das revolucionárias dos republicanos. 
Derrotado, saiu do país e procurou 
conspirar e organizar a contra-revolu-
ção a partir da Galiza. Corporizou um 
certo «sebastianismo» monárquico e 
católico, tornando-se no «desejado» 
que depuraria o país de uma República 
que perseguia e atacava duramente a 
Igreja, que prendia os padres, inter-
ditava procissões, perturbava o culto 
e acicatava os fiéis. Os monárquicos 
viam nele o ressurgimento do regime 
deposto; os católicos, monárquicos ou 
não, ansiavam pelo alívio da corda que, 
cada vez mais, os sufocava.

Tendo o governo colocado um 
grande dispositivo militar a guarnecer 
as fronteiras, tornavam-se reduzidís-
simas as chances de sucesso de uma 
qualquer sublevação a partir do exte-
rior. Assim, foi projectada uma primeira 
rebelião interna, com epicentro numa 
grande cidade do norte do país, no 
caso, o Porto, na expectativa de que os 
povos tradicionalmente mais conser-
vadores se levantassem em brados no 
apoio aos rebelados. «Couceiro e os di-
ferentes comités internos acreditavam 
que o ódio à República seria suficien-
te para levantar as populações e criar 
um ambiente de anarquia e caos que 
perturbasse a acção das autoridades 
e incentivasse o exército a aderir para 
impor a ordem» (Santos, 2010:125).

A data escolhida para a intentona 
fora a madrugada de 29 para 30 de 
Setembro de 1911. O plano estabele-
cia que, entre a meia-noite e as duas 
da manhã, enquanto Paiva Couceiro 
entrava em Portugal a partir da Galiza, 
algumas unidades do exército tomas-
sem a cidade do Porto. Os cerca de 300 

A REBELIÃO DE 30 DE SETEMBRO
«Os povos das freguesias de Vilela, Duas Igrejas e Madalena apareceram na vila armados de varapaus, foices e 
uma única espingarda caçadeira, por entre fervorosos vivas à monarquia.»

revoltosos que haviam estado nas re-
uniões preparatórias, começariam por 
tomar e concentrar-se no Palácio de 
Cristal, sendo depois secundados, entre 
outras, pela acção militar de Cavalaria 9. 
Entre os chefes conspiradores estavam 
eclesiásticos e antigos políticos da Mo-
narquia, que ostentavam como distinti-
vo o «coração de Jesus» (idem, p. 120).

O secretismo da operação pura e 
simplesmente não existiu. Durante o 
dia, já circulavam pela cidade rumo-
res da operação, além de que 40 a 50 
membros carbonários – segundo José 
Domingues de Oliveira (apud Santos, 
2010:123) – se haviam infiltrado no 
movimento e tido conhecimento pri-
vilegiado da acção ao pormenor. A 
sublevação tinha tudo para correr mal 
e correu.

Na cidade do Porto o movimento 
fora anulado à nascença, mas não era 
apenas à cidade que o plano de ope-
rações se circunscrevia. Havia ramifi-
cações notórias em vários pontos do 
distrito e também noutras zonas do 
centro e do sul do país. 

Os acontecimentos que se veri-
ficaram em Paredes, como veremos, 
assim como nos concelhos vizinhos, di-
ficilmente se dariam na magnitude, si-
multaneidade e proporção em que se 
deram se não houvesse um prévio co-
nhecimento da acção e uma ligação lo-
cal directa ao movimento conspirativo. 
A corroborar esta ideia, uma carta cita-
da por Miguel Santos (2009:74 n.d.r.), 
que terá sido apreendida ao pároco de 
Castelões de Cepeda, P.e Francisco da 
Cunha Lima, e que terá sido distribuída 
por várias paróquias. O seu teor era o 
seguinte: «Ordene que toque os sinos a 
rebate, e marche de manhã cedo, com 
o maior número de pessoas possível. 
Faça comunicação em Duas Igrejas e 
se for possível em Rebordosa e onde 
puder mais. É esta noite. Não falte. A 
ordem para as outras freguesias é a 
mesma, para todas marcharem para a 
Administração. 30 à 1 hora». 

De acordo com o citado autor, do 
mesmo arquivo faz parte um outro do-
cumento remetido por um polícia civil 
do Porto, Alfredo Pereira, e dirigido a 

Arlindo da Costa Pinto, negociante de 
Paredes e editor do jornal conservador 
A Defesa: «Amigo e Sr. Arlindo saúde e 
felicidade e a todos os nossos colegas 
que a minha saúde vai sendo melhor; 
participo-lhe que a nossa festa é às 2 
horas da noite desculpe de ir mal es-
crita que é a pressa e podemos contar 
com a nossa vitória muitos recados ao 
senhor Abade e a toda da nossa gente 
[…] (Santos, 2009:74 n.d.r.).

As instruções foram cumpridas. 
Durante a madrugada de 30 de Se-
tembro, os sinos das igrejas de pelo 
menos seis freguesias do concelho de 
Paredes – Lordelo, Rebordosa, Duas 
Igrejas, Besteiros, Madalena (Santos, 
2009:130 n.d.r.) e Castelões de Cepe-
da – tocaram a rebate. As populações, 
acorrendo à igreja para ver que neces-
sidade de socorro as chamava, eram aí 
«informadas» de que «o rei havia che-
gado ao Porto e sido aclamado como 
tal» (A Redenção, 08/10/1911). No lu-
gar da Igreja, em Lordelo, «em frente 
à mercearia dum reaccionário que aí 
reside», deram-se vivas à Monarquia, 
a Paiva Couceiro e morras à Repúbli-
ca (O Progresso de Paços de Ferreira, 
08/10/1911). Além do «anúncio» da 
restauração monárquica, era o povo 
«convidado a marchar sobre a sede da 
comarca afim de se apossar da Câma-
ra e da Administração». Foram muitos 
os que aquiesceram à chamada. 

De acordo com o jornal Novidades 
(10/1911), em Duas Igrejas os sinos fo-
ram tocados das 2h às 4:30h da madru-
gada pelo «José da Ricarda», que ainda 
disferiu tiros para o ar a partir de um 
campanário. O executante terá actua-
do a mando do P.e João Mateus, de Vi-
lela, de Eulálio Duarte e Américo Presa.

Ainda segundo o mesmo jornal, 
em Rebordosa os sinos foram tocados 
por ordem de Joaquim Martins da Cos-
ta Rangel, que havia recebido comuni-
cações da parte do abade de Vilela e 
do mesmo Eulálio Duarte. Em seguida, 
Rangel comunicou ao pároco daquela 
freguesia «que a monarquia tinha sido 
restabelecida em Portugal» (idem). 

Bem cedo, às primeiras horas 
da manhã, centenas de amotinados 
concentravam-se em frente ao edi-
fício dos Paços do Concelho (A Re-
denção, 08/10/1911). «Os povos das 

freguesias de Vilela, Duas Igrejas e 
Madalena apareceram na vila arma-
dos de varapaus, foices e uma única 
espingarda caçadeira», por entre fer-
vorosos «vivas à monarquia» (A Mon-
tanha, 30/09/1911). O auto de notícia 
descreve que «se juntou muitíssima 
gente desde as cinco horas da manhã 
em diante, vindo todos armados de 
cacetes e dois deles chegaram até a 
vir para esta vila, armados de espin-
gardas em tal atitude de desordem 
a ponto de trazerem os cães das es-
pingardas levantados, isto é, prontos 
a fazerem fogo a menor movimento 
e estes eram Eulálio Coelho Duarte e 
Américo Moreira de Sousa Preza, am-
bos de Vilela» (Santos, 2009: 130 n.d.r.).

Contudo, o toque dos sinos tam-
bém jogara a favor das instituições 
republicanas. Alertados de que algo 
se preparava, o administrador Antó-
nio Augusto e seus correligionários 
tiveram tempo de tomar diligências, 
efectuar contactos e preparar a de-
fesa. Além dos «dedicados republi-
canos» que de imediato formaram 
uma guarda civil em frente ao edifício 
municipal, foram também expressa e 
urgentemente requisitadas forças mi-
litares, nomeadamente as aquartela-
das na vizinha cidade de Penafiel, que 
duas horas depois já se encontravam 
em Paredes (A Redenção, 08/10/1911).

A conjura fora aparentemente 
massiva, mas ainda assim controlável. 
Não houve registo de danos, invasões 
ou violências de maior, e contraria-
mente ao que sucedera noutros con-
celhos nos quais se chegou a arvorar 
a bandeira da Monarquia em edifícios 
públicos, em Paredes, a acção foi rapi-
damente dominada.

Apesar de fracassada, a revolta en-
fureceu as autoridades. A questão era, 
de facto, muito grave. Tratava-se da 
primeira rebelião organizada, massiva 
e declaradamente anti-republicana a 
afrontar directamente as instituições 
locais (Câmara e Administração do 
Concelho). A resposta republicana te-
ria de ser, como foi, rápida e vigorosa. 

(Continua)

A edição da Ilustração Portuguesa de 9 de Outubro de 1911 (n.º 294)
referindo-se à «Conspiração Monárquica do Norte»
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CULTURA

Efemérides 14 de novembro

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafiel

Agenda Cultural De 14 a 27 de novembro

Castelo de Paiva

Dia 14
Salão da junta de Penafiel
14h30 – Magusto sénior

Dia 16
Penafiel Park Hotel
21h00 – Exposição de fotografia “Arco-íris da vida: do cinza 
ao cor de rosa”

Dia 20
Auditório Germano Silva, biblioteca municipal
14h30 – Cinema de animação “Gru, o maldisposto 3” 

Dia 22
Auditório Germano Silva, biblioteca municipal
21h30 – Apresentação do livro “Crónicas à Volta do Mundo”, 
de Rui Daniel Silva

Dia 24
Museu Municipal
15h00 – Ao domingo no museu: atelier “garrafões, garrafas 
e garrafinhas”

Dia 19
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: Malaquias vence o medo”, de 
Mário Cordeiro

Dia 20
Museu A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: avental alusivo ao natal

Dia 21
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: “O soldado João”, de Luísa 
Ducla Soares

Dia 23
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Teatro: “Saco cheio”, com Grupo Caminhada, Teatro 
de Figueiró, de Paços de Ferreira

Dia 27
Museu A Lord
14h30 – Atelier de expressão dramática: ensaios para peça 
de teatro

Dia 20
Biblioteca municipal
14h30 – Hora do conto: “Orelhas de borboleta”

Dia 24
Largo do Conde
09h00 – Feira agrícola

Dia 24
Biblioteca municipal
15h30 – Conversas na biblioteca

Dia 14
Biblioteca e arquivo municipal de Felgueiras
15h00 – Dia Mundial da diabetes: hora do conto e atelier pe-
dagógico, “A lagartinha muito comilona”, de Eric Carle

Dia 14
Pavilhão gimnodesportivo de Regilde
Das 09h00 às 13h00 – Ação de formação “Desporto sobre 
Rodas”

Dia 16
Auditório da biblioteca e arquivo municipal
16h00 – Conferência “Macau na China do Imperador Kangxi, 
cartas do padre Tomás Pereira, S. J.”

Dia 23
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
10h30 – Comemoração do Dia mundial do pijama

Dia 23
Refeitório da EB de Margaride
10h30 – Workshop “Desmistificar a alimentação e culinária 
vegetariana”

Dia 16
Escola Básica de Lustosa
10h00 – Ciência no parque, análise laboratorial das impres-
sões digitais

Dia 23
Escola Secundária de Lousada
09h30 às 12h30 – Dia da floresta autóctone: palinologia 
Dias 23 e 24
Escola Secundária de Lousada
Terceira Conferência Ibérica sobre a bolota 

Dia 23
Mosteiro de Ferreira
21h30 – Concerto de “Musicantix Llibre Vermel”

Dia 24
Auditório da Escola Secundária de Lousada
16h30 – Apresentação da revista “Lucanus”, ambiente e 
sociedade

Dia 24
Praça das Pocinhas
9h30 – Visita guiada e interpretada “Mártires e martírios”

1831
Filósofo alemão, Friedrich Hegel morre aos 
61 anos. Autor de “Fenomenologia do espí-
rito” e, ainda, de “Princípios da Filosofia do 
Direito”;
____________________________________

1838
Aos 52 anos morre José Ferreira Borges, au-
tor do primeiro código comercial português;
____________________________________

1839
Nasce, no Porto, Joaquim Guilherme Go-
mes Coelho, médico e escritor que, sob o 
pseudónimo de Júlio Dinis, é autor de “Uma 
Família Inglesa” e de “As pupilas do Senhor 
Reitor”, etc.;
____________________________________

1851
Lançamento de “Moby Dick”, romance de 
Hermann Melville;
____________________________________

1887
Guiné Portuguesa. Correu em Bolama a 
notícia de que estava sendo organizada 
uma força do batalhão de caçadores n.º 1, 
composta de 1 oficial inferior, 1 cabo e 6 

soldados que devia partir para Ziguinchor e 
ali aguardar a chegada da comissão francesa 
nomeada para tomar posse daquela praça. 
Efetivamente a força partiu no dia 16;
_____________________________________

1890
É assinado um acordo anglo-português sobre 
o Zambeze, garantindo aos ingleses o contro-
lo da região;
_____________________________________

1913
Regina Quintanilha é a primeira portuguesa 
advogar processo no Tribunal da Boa Hora, 
em Lisboa;
_____________________________________

1922
Inicio dos serviços de rádio da BBC, Londres;
_____________________________________

1935
Francklin D. Roosevelt, presidente norteame-
ricano, declara as Filipinas no âmbito dos EUA, 
dando-lhe a independência em 1946;
_____________________________________

1940
II Guerra Mundial. Bombardeiros alemães ata-
cam a cidade inglesa de Coventry;

1946
Morre, exilado na Argentina, o compositor es-
panhol Manuel de Falla, autor de “Noite nos 
Jardins de Espanha”, aos 69 anos;
_____________________________________

1961
Guerra Colonial. A ONU decide ouvir dirigen-
tes do Movimento da Libertação da Guiné e 
Cabo-verde;
- Os primeiros fuzileiros portugueses partem 
para Angola;
_____________________________________

1974
Na Suécia, dá-se a constituição do Tribunal 
Russel, para averiguar os crimes de guerra no 
Vietname;
_____________________________________

1990
José Magalhães e Jorge de Lemos, deputados 
comunistas, abandonam o PCP;
_____________________________________

1994
Em Díli, Timor Leste, ocorre um levantamento 
popular contra a ocupação indonésia;

1995
Lançada a Companhia ferroviária Euros-
tar, que atravessa o túnel do Canal da 
Mancha;
____________________________________

2003
Jornalistas portugueses atacados no Ira-
que, na estrada para Bassorá;
- Inaugurado, em Taiwan, o maior arra-
nha-céus do Mundo, com 508 metros de 
altura;
____________________________________

2005
Anunciada a distribuição gratuita da “pilula 
do dia seguinte” nos centros de saúde e nos 
hospitais;
____________________________________

2006
Vladimir Spivakov é nomeado artista da 
UNESCO para a paz;
____________________________________

2007
Governo decide em conselho de minis-
tros, o prazo de concessão da rede rodo-
viária nacional, à Estradas de Portugal por 
75 anos.

PUB PUB
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HISTÓRIA e CULTURA

Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Paredes, C.R.L.

CONVOCATÓRIA
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º e dos artigos 27.º e 
28.º dos Estatutos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de 
Paredes, C.R.L., pessoa coletiva n.º 501819401 com sede 
na Av. Comendador Abílio Seabra, n.º 138, em Paredes, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Pa-
redes sob o mesmo número, com o capital social realizado 
de € 9.637.145,00 (variável), convoco todos os associados 
no pleno gozo dos seus direitos, a reunirem-se, em Assem-
bleia-geral Ordinária, no dia 20 de dezembro de 2019, pe-
las 16:30 horas, na sede da Instituição para discutir e votar 
as matérias da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Discussão e votação da proposta de plano de atividade 
e de orçamento da Caixa Agrícola para 2020 e do Parecer 
do Conselho Fiscal;

2. Deliberação sobre a política de remuneração dos ór-
gãos de administração e fiscalização da Caixa Agrícola 
para 2020;

3. Discussão e votação da alteração da epígrafe do art.º 5.º e 
art.º 5.º; n.º4 do art.º 6.º; art.º 7.º; alínea b) do art.º 13.º; n.º 4 e 
5 do art.º 15.º; art.º 18; n.º 2 do art.º 19; epígrafes do capítulo 
V e da Secção I do capítulo V; art.º 21; n.º 2 do art.º 22; n.º 1 
e 4 do art.º 23; art.º 24; alínea a) do n.º 1 do art.º 27.º; art.º 28; 
n.º 2 do art.º 32; epígrafe do art.º 35.º e art.º 35.º e art.º 35; 
epígrafe do art.º 36 e art.º 36.º e art.º 46.º dos Estatutos da 
Caixa Agrícola, nos termos constantes da proposta cujo texto 
integral ficará à disposição dos associados na sede da Caixa 
Agrícola a partir da publicação da presente convocatória, sem 
prejuízo de, na Assembleia-geral, poderem os associados 
propor outras redações para os referidos artigos.

4. Outros assuntos de interesse para a instituições.

Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais 
de metade dos associados, a Assembleia-geral reunirá, 
em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer 
número.

Paredes, 4 de novembro de 2019

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral

Manuel Luís Rocha e Sousa

Desde o princípio do séc. 
XVIII que a família do 
abade e Comissário do 
Santo Ofício José Caeta-
no de Almeida Felgueira 

Ferrão pontificava em Gandra. 
Oriunda de Resende deve 

ter vindo para terras de Paredes 
com seu tio o abade Manuel de 
Almeida Felgueiras.

O abade José Caetano era fi-
lho de Domingos Ferrão de Almeida 
e de Maria de Almeida Felgueira.

Reza assim o registo do ca-
samento de seus pais, Domingos 
e Maria, em São João de Felguei-
ras, concelho de Resende, bispa-
do de Lamego:

A 15 de Agosto de 1697 cele-
braram o sacramento do matrimónio 
primeira vez Domingos Ferrão filho 
de Manuel Ferrão e de sua mulher 
Maria Borges já defunta & Maria de 
Almeida filha de Manuel Rodrigues 
e sua mulher Catarina de Almeida já 
defuntos todos do lugar de Felguei-
ras e assistiram como testemunhas 
o padre João de Almeida e o padre 
Manuel de Almeida e outras muitas 
pessoas do mesmo lugar.

Domingos e Maria tiveram ain-
da outros filhos: Maria que nasceu 
em Maio de 1699, outra Maria que 
nasceu em Junho de 1701 e Ana 
que nasceu em Novembro de 1704.

Além de seus pais o abade 
José Caetano tinha consigo em 
Gandra uma irmã, a Maria de Na-
zaré, a qual casou na mesma fre-
guesia, a 26 de Novembro de 1740, 
com João Moreira Beliago, natural 
de Gandra, filho de Manuel Moreira 
Beliago, natural de Santa Marinha 
de Astromil e Isabel Moreira, natural 
de São Miguel de Gandra. 

[Uma irmã do Manuel Moreira 
Beliago - Perpétua Moreira Beliago 

– deixou numerosa descendência 
onde se inclui o benemérito Elias 
Moreira Neto].

Outro irmão do abade José 
Caetano era Frei Miguel de Santa 
Úrsula Stella Coeli, que aparece 
nos livros de Gandra como Padre 
Pregador Jubilado, Vigário do Con-
vento de Guimarães, Religioso de 
São Francisco do Porto, Religioso 
da Observância de São Francisco.

José Caetano Matriculou-se a 
primeira vez na Faculdade de Câ-
nones da universidade de Coimbra 
a 1 de Outubro de 1738.

O padre José Caetano em 
Dezembro de 1747 já assina como 
abade coadjutor e futuro sucessor 
da igreja de São Miguel de Gandra.

Em 1753 requereu entrada na 
Inquisição:

Eminentíssimo Senhor
Diz José Caetano de Almeida 

Felgueira Bacharel formado nos 
Sagrados Cânones pela Univer-
sidade de Coimbra e abade na 
Igreja de São Miguel da Gandra 
na Comarca de Penafiel do Bispa-
do do Porto natural da freguesia 
de São João de Felgueiras con-
celho de Resende do Bispado da 
Lamego que o suplicante deseja 
servir ao Santo Ofício da Mesa da 
cidade de Coimbra no emprego de 
Comissário para o que ao que pa-
rece concorrem no Suplicante as 
circunstâncias precisas, e para isso 
declara ser filho legítimo de Domin-
gos Ferrão de Almeida, e de Maria 
de Almeida Felgueira, neto paterno 
de Manuel Ferrão e de sua mulher 
Maria Borges, e neto materno de 
Manuel Rodrigues e de sua mulher 
Catarina de Almeida todos naturais 
da dita freguesia de São João de 
Felgueiras Concelho de Resende 
do Bispado de Lamego.. 

Pede a Vossa Eminência seja 
servido admitir o Suplicante ao dito 
emprego de Comissário do Santo 
Ofício da Mesa de Coimbra con-
correndo nele as circunstâncias 
precisas

E.r.m.
Teve primeiro despacho, da In-

quisição de Lisboa: - Os Inquisido-
res de Coimbra informem com seu 
parecer. Lisboa, 13 de Novembro 
de 1753. 

Os de Coimbra despacharam: 
- Informem os Comissários Bento 
de Sousa, e Manuel Luís de Sam-
paio.

Outro despacho da Inquisição 
de Lisboa diz assim:

Os Inquisidores de Coimbra 
mandem fazer diligências ao supli-
cante e feitas na forma do regimen-
to se enviem ao Conselho. Lisboa, 
11 de Janeiro de 1754.

A resposta enviada para Lis-
boa:

Ilustríssimo Senhor
Tomamos informação com 

os Comissários Bento de Sousa e 
Manuel Luís de Sampaio, sobre a 
pureza do sangue e mais requisitos 
do Padre José Caetano de Almeida 
que pretende ser Comissário do 
Santo Ofício conteúdo na petição 
inclusa que Vossa Senhoria nos 
manda informar, e achamos que o 
sobredito por si, seus Pais, e Avós 
paternos, e maternos é inteiro e 
legítimo Cristão Velho; sem fama, 
nem rumor em contrário, de boa 
vida, e costumes, com juízo, e 
capacidade para servir ao Santo 
Ofício no dito emprego, é sacerdote 
do hábito de São Pedro; e Abade 
da Igreja de São Miguel de Gan-
dra, que lhe renderá 600$000 réis 
e além deste rendimento tem o do 
seu Património, com o que se trata 
limpa e abastadamente; não foi ca-
sado, nem consta que tenha filhos 

e é Bacharel formado na faculdade 
de Cânones, passa de 30 anos de 
idade; e nas suas vizinhanças não 
há mais do que um Comissário; 
parece-nos que Vossa Senhoria lhe 
faça a mercê que pretende: Vossa 
Senhoria mandará o que for servi-
do. Coimbra em Mesa de Janeiro 7 
de 1754.

A vida e costumes do abade 
José Caetano, em Gandra, foi ave-
riguada pelo Comissário dr. Manuel 
Luís Sampaio da Costa, protonotá-
rio apostólico de Sua Santidade, e 
beneficiado no mosteiro de Lordelo, 
abade Santa Maria de Duas Igre-
jas, concelho de Paredes, … tendo 
como escrivão o padre Manuel Bor-
ges Teixeira, presbítero do hábito 
de São Pedro, da dita freguesia 
de Santa Maria de Duas Igrejas, 
comarca de Penafiel, bispado do 
Porto.

Informação do comissário 
Sampaio:

Ilustríssimos Senhores Inquisi-
dores Apostólicos

Informação
O padre José Caetano de Al-

meida Felgueiras Bacharel formado 
na Universidade de Coimbra, é Aba-
de colado na Igreja de São Miguel 
de Gandra, e natural da freguesia de 
São João de Felgueiras Bispado de 
Lamego; não foi nunca penitenciado 
pelo Santo Ofício nem menos há 
notícia de que incorresse em alguma 
infâmia publica de feito ou de direito 
nem descende de quem incorresse: 
é de boa vida e costumes; e pelo que 
asseveram as testemunhas dará 
boa conta do que se lhe cometer 
por parte do Santo Ofício por ter boa 
capacidade, tem bom tratamento, 
e se trata com limpeza. Rende-lhe 
o seu beneficio seiscentos mil réis. 
Fora do seu património, e nunca foi 
casado, nem há notícia de que tenha 
filhos. E terá de idade para cima de 

UM COMISSÁRIO EM GANDRA

GOMES DE SOUSA

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 28/77

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 14/76
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 
2019/10/29, dá-se conhecimento que está aberto um período de consul-
ta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Gisela Alexandra 
Pinto Moreira (reqtº 4465/19), contribuinte nº 206458231, com residência 
em Travª de São Silvestre, nº 68, freguesia de Vandoma, concelho de 
Paredes, ao lote nº 8, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
115, consistindo na alteração da mancha de construção e de implan-
tação, sito em RUA CIRCULAR DE RAMOS, BALTAR, deste concelho.

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

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

Paredes, TRINTA E UM de OUTUBRO de DOIS MIL e DEZANOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

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

trinta e quatro anos, pouco mais ou 
menos, isto é o que me consta pelos 
depoimentos das testemunhas que 
pelas rasões de seus ditos me pare-
cem de crédito. Vossas Ilustríssimas 
determinarão o que forem servidos. 
Deus Nosso Senhor guarde a Vos-
sas Ilustríssimas. Duas Igrejas 14 de 
Março de 1754.

De Vossas Ilustríssimas, súb-
dito, o Comissário Maule Luís de 
Sampaio da Costa.

Em São João de Felgueiras, 
concelho de Resende - tenho como 
escrivão o padre Manuel Soares da 
Costa – foram feitas as diligências 
pelo ‘menor capelão e criado’ - José 
Álvares Teixeira Cabral, Comissário 
do Santo Ofício, abade da paroquial 
igreja de São Bartolomeu da Vila de 
Barqueiros, comarca de Sobre Tâ-
mega, do bispado do Porto. Natural 
de Parada de Cunhos, termo de 
Vila Real, teve provisão de Comis-
sário a 30 de Agosto de 1749.

O Comissário Bento de Sou-
sa era abade de Miomães, em 

Resende.
Feita provisão de Comissário 

ao padre José caetano em 26 de 
Abril de 1754.

Por mercê de D. José obteve 
tença e Hábito da Ordem de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e depois de 
feitas as diligências regulamentares 
foi-lhe passada certidão a 18 de No-
vembro de 1767.

O abade José Caetano foi fale-
cer ao Porto, a 29 de Abril de 1770, 
sem sacramentos por não haver 
tempo e sem testamento. Teria de 
idade 58 anos pouco mais ou me-
nos, e foi sepultado no convento de 
São Francisco.

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

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

PROCESSO Nº 8/04L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2019/11/07, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por Bea-
nor – Investimentos Lda (reqtº 5072/19), contribuinte n.º 514219793, 
com escritório em  Av.ª Bombeiros Voluntários, freguesia de Rebor-
dosa, concelho de Paredes, ao lote nº 10, descrito na Conservatória 
do Registo Predial nº 608/20071130, consistindo no aumento da área 
de implantação e volumetria, assim como na redução do número de 
pisos para rés do chão e primeiro andar, sito em QUINTA DO MONTE 
(RUA MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS), PAREDES (EXTIN-
TA FREGUESIA DE BESTEIROS), deste concelho.

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

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

Paredes, DOZE de NOVEMBRO de DOIS MIL E DEZANOVE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

José Carvalho Ferreira
da Silva (Zé Rebelo)

Faleceu
José Carvalho Ferreira da Silva faleceu no pas-

sado dia 10 de novembro, com 63 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Duas Igrejas, Paredes, e residente na Calçada 
de Valinhos, n.º 13, freguesia de Duas Igrejas, concelho de Paredes. 
Era solteiro.

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

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas, aquando do falecimento e funeral. Parti-
cipam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 16 
novembro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Duas Igrejas. 

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

Ferreira

Maria Antonieta
Barbosa Baptista

Faleceu
Maria Antonieta Barbosa Baptista faleceu no 

passado dia 10 de novembro, com 86 anos de idade. 
Era natural da freguesia e concelho de Paços de Ferreira e residente 
na Rua da Boavista, n.º 40, freguesia de Ferreira, concelho de Paços 
de Ferreira. Era viúva de Albino de Sousa.

Beire

Maria de Sousa Bessa
Faleceu

Maria de Sousa Bessa faleceu no passado dia 
4 de novembro, com 81 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era casada com Auré-
lio Moreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

José Braga Pacheco
Faleceu

José Braga Pacheco faleceu no passado dia 7 
de novembro, com 79 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente em Lodares, Lousada. 
Era casado com Maria Melo da Cunha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, 19 
novembro, às 19 horas na Igreja Paroquial de Beire, Paredes, agrade-
cendo, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Beire

Armando Freire Barbosa
Faleceu

Armando Freire Barbosa faleceu no passado 
dia 7 de novembro, com 85 anos de idade. Era na-
tural de Nevogilde, Lousada e residente em Beire, 
Paredes. Era casado com Maria da Glória Barbosa 
de Magalhães.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Glória da Silva Cruz
Faleceu

Maria Glória da Silva Cruz faleceu no passado 
dia 10 de novembro, com 80 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo, Paredes e residente na Rua Ponte do 
Viveiro, n.º 110, Lordelo, Paredes. Era casada com 
Anacleto Teles Coelho.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 
17 novembro, às 9 horas, na Capela de Nossa Sr.ª do Alívio, Vinhal, 
Lordelo, agradecendo também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

Lordelo

José Fernando Moreira Dias
Faleceu

José Fernando Moreira Dias faleceu no passado 
dia 30 de outubro, com 44 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Av. do Entronca-
mento, n.º 19, bloco 2, 3.º Esq., Lordelo, Paredes. 
Era casado com Telma Ferreira Alecrim Dias.

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

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

Lordelo

Joaquim Gonçalves Moreira
Faleceu

Joaquim Gonçalves Moreira faleceu no passa-
do dia 6 de novembro, com 71 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua da 
Maiata, n.º 46, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Olímpia Moreira Dias.

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

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

Lordelo

Fernando dos Santos Moreira
Faleceu

Fernando dos Santos Moreira faleceu no pas-
sado dia 3 de novembro, com 60 anos de idade. Era 
natural de Frazão, Paços de Ferreira e residente na 
Rua do Vinhalzinho, n.º 136, Lordelo, Paredes. Era 
casado com Maria de Fátima da Costa Teles Moreira.

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

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

Lordelo

António Alves de Oliveira
Faleceu

António Alves de Oliveira faleceu no passado dia 
3 de novembro, com 63 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua Pe. Floriano, 
n.º 142, Lordelo, Paredes. Era casado com Undina 
Moreira Machado de Oliveira.

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

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

Lordelo

Luís Moreira da Rocha
Faleceu

Luís Moreira da Rocha faleceu no passado dia 
30 de outubro, com 83 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa, Paredes e residente na Rua da Madei-
ra, n.º 229, Lordelo, Paredes. Era casado com Rosa 
Ferreira Dias.

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

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

Mouriz

Ernesto Moreira da Silva 
Faleceu

Ernesto Moreira da Silva faleceu no passado dia 
9 de novembro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Mouriz, Paredes e residente na Rua Ponte do For-
no, n.º 203, Mouriz, Paredes. Era casado com Maria 
Emília da Costa de Sousa.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 16 
novembro, às 17:30 horas, na igreja de Mouriz, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vilela 

José Francisco
Moreira de Sousa 

Faleceu
José Francisco Moreira de Sousa faleceu no 

passado dia 6 de novembro, com 65 anos de idade. 
Era natural de Gondalães, Paredes e residente na Rua Souto Maia, 
n.º 273, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era viúvo de Maria 
Adélia Cardoso da Silva.

Agradecimento 
Seus fi lhos 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 ca-
rinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do falecimento 
e funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 16 novembro, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela. 

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários

de Lordelo
C O N V O C A T Ó R I A

Francisco Manuel Moreira Leal, Presidente da Assembleia 
Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo, torna público que, nos termos dos Estatutos, é 
convocada Assembleia Geral Ordinária para o dia 29/11/2019, 
a realizar no Salão Nobre da Associação, pelas 20h30, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1 – Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para 
o ano de 2020.
2 – Autorização para Contrair Empréstimo Bancário com Hi-
poteca.

Nos termos do Art.º 32 do § único dos Estatutos, se à hora 
marcada não houver a presença de metade dos sócios, a As-
sembleia funciona meia hora depois, em segunda convocação.

O Presidente da Assembleia Geral

Dr. Francisco Leal

Lordelo, 05 de Novembro de 2019
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