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Presidências participativas 
terminam em Beire

Câmara atribui 840 mil euros
às juntas de freguesia para limpeza das ruas

Conservatório
de Dança do Vale do Sousa
brilha em competição internacional

Programação de Natal  
integra vários espetáculos, exposições,
mercado de natal e comboio gratuito

Mais de 30 atletas e clubes
homenageados na Gala de Desporto

Clubes, atleta e associações distinguidos pelos feitos alcançados na época 2018/2019.

Atletas
da Sobreira
são campeões
da Europa
Rafael Nogueira e Guilherme Moreira ven-
cem Eurockey sub-15, em Espanha
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A 
CÂMARA MUNICIPAL DE 
PAREDES assinou contra-
tos programa de desenvol-
vimento desportivo com 
28 clubes e associações do 

concelho, no âmbito do apoio concedi-
do à formação dos jovens atletas para a 
época 2019/2020.

Este contrato apoiará os clubes e 
associações desportivas que promo-
vam a formação e o desporto juvenil, 
sendo as verbas destinadas a apoiar a 
formação de atletas até aos 18 anos, 

Câmara apoia 28 clubes
e associações desportivas

com 105 mil euros
uA primeira metade do valor foi entregue na passada terça-feira, 26 novembro.

num investimento total de cerca de 
105 mil euros, refere a autarquia em 
comunicado.

A primeira metade do valor foi 
entregue na passada terça-feira, 26 
novembro, numa sessão que decorreu 
no salão nobre da câmara municipal. O 
restante valor será acertado em maio 
do próximo ano.

O presidente da câmara, Alexan-
dre Almeida, sublinhou a “impor-
tância de o município continuar a 
apoiar os clubes e as associações 

que desenvolvem a formação dos 
jovens atletas” e deixou a garantia 
“de investir na melhoria das in-
fraestruturas e honrar os compro-
missos, pagando atempadamente 
aos clubes e às associações des-
portivas”.

O apoio dado a estas entidades en-
globa o pagamento de encargos mé-
dicos, seguros e formação dos atletas 
inscritos nos escalões e nas associações 
ou federações das respetivas modali-
dades.

N
uma palestra em que participamos, nos anos 
noventa sobre o futuro, alguém interrogava, 
circunspectamente, preocupado: 

“Queremos uma humanidade drogada, 
alienada pelo consumo, escrava da ideologia 

do egoísmo, ou uma civilização fraterna e solidária? Que-
remos um homem materialista, manipulado por realida-
des virtuais, mero instrumento ou extensão da tecnologia, 
ou um homem mais humanista, sem máscara, com uma 
ética do comportamento e consciente da realidade so-
cial?”

Claro está que não é possível ignorar o desenvolvi-
mento tecnológico, a era da comunidade virtual e da ci-
bernética. No entanto, os riscos da democracia eletrónica 
e dos fundamentalismos consumistas, publicitados e tec-
nocráticos, também, não devem ser menos prezados.

Estamos convictos que a tecnologia terá de ser uma 
verdadeira extensão do homem e não este uma simples 
extensão da tecnologia. É aqui que bate o ponto fulcral do 
progresso. É necessário e urgente regressar politicamente 
às ideologias e ideias, ao combate intelectual e cultural, 
para que as sociedades e os estados se reencontrem com 
novas formas de organização política adaptadas ao mun-
do real onde vivemos, bem como à revolução tecnológica 
que a todos questiona.

A nova escolha do futuro deverá ser feita entre o tec-
nocratismo sem alma, que está a provocar regimes de 
exclusão e novo humanismo regenerador, capaz de apro-
veitar os desenvolvimentos da tecnologia controlada para 
humanizar a política, a sociedade e as relações entre os 
cidadãos e o Estado.

Devemos combater sem desfalecimento, culturalmen-
te esta, época de frustração, de ansiedade, de dúvida e de 
criminalidade e, ainda, de difusão da violência. Sem dú-
vida que ou o progresso liberta o homem ou o escraviza 
de forma irremediável. Considerando as dimensões da cri-
se atual em todo o mundo, torna-se inevitável uma nova 
transformação, um novo avanço do pensamento humano 
e da ciência política.

Lógica é que entre o crescimento descontrolado e am-
bíguo, na maior parte dos casos provocado por interesses 
financeiros e jogos escondidos e o desenvolvimento so-
lidário, harmonioso e humanista, tomamos partido pelo 
último, pois não acreditamos num futuro sem humanis-
mo, nem na política sem solidariedade e muito menos na 
economia sem uma cultura de valores que a regule.

É bom de ver que a escolha do futuro será, sem dúvida, 
entre o homem materialista, coisificado pelo sistema, limi-
tado pelo tecnocratismo, e o homem humanista, solidário 
e capaz de romper a indiferença com novas utopias, cons-
ciente que a vida não é só ter, mas exige cada vez mais ser.

O inconformismo
e o futuro

A 
MAGIA DO NATAL IN-
VADE PAREDES de 30 de 
novembro a 18 de janei-
ro de 2020, percorrendo 
vários espaços da cidade, 

como a Casa da Cultura, a Biblioteca 
Municipal, a Loja Interativa de Turis-
mo, a Igreja de Paredes e o Parque 
José Guilherme.

As boas vindas à quadra festiva 
estão agendadas para sábado, 30 no-
vembro, às 22h15, com a inauguração 

da iluminação de Natal no parque José 
Guilherme, em Paredes.

Antes disso, há um programa mu-
sical, com o grupo de Cavaquinhos de 
Baltar, a atuar pelas 21h00, e a Banda 
One, pelas 21h45.

Durante o mês de dezembro vá-
rias iniciativas vão animar a cidade, 
com exposições na loja interativa 
do turismo de Paredes e na Casa da 
Cultura, espetáculos de patinagem, 
dança e stand up comedy e concertos 
de Natal.

A programação cultural da quadra 
natalícia inclui, ainda, um Mercado de 

Natal, que vai decorrer de 12 a 15 de 
dezembro, no parque José Guilherme, 
com artesanato, gastronomia, wor-
kshops, photoshoting, animação musi-
cal e a Casa do Pai Natal.

Entre 30 de novembro e 23 de de-
zembro um comboio gratuito vai ligar 
as cidades do concelho.

Na passagem de ano a animação 
estará concentrada no parque José 
Guilherme, que recebe a 31 dezembro 
um concerto de Quim Barreiros e uma 
sessão de fogo de artifi cio piromusical, 
seguindo-se a atuação de dj’s com a 
presença de bares na tenda.   

HELENA NUNES
— texto —

Paredes celebra quadra festiva
com mercado de Natal,

espetáculos e exposições
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OVE MESES DEPOIS do 
trágico atropelamento 
por vingança que deixou 
em choque a população 
local, o Moto Clube de Re-

bordosa voltou a prestar homenagem 
aos “eternos sócios” Pedro Leal e José 
Nogueira que morreram a 23 de feve-
reiro, na sequência do atropelamento 
em frente à sede do moto clube, na 
antiga escola das Cabaneiras.

O trágico incidente deixou mar-
cas profundas na comunidade. O 
condutor, um emigrante também 
ele de Rebordosa, lançou o carro 
contra a multidão e colheu cinco 
pessoas. Duas acabaram por morrer. 
Pedro Leal (“Espanhol”), de 36 anos, 
e José Nogueira, de 30 anos, eram 
sócios do Moto Clube de Rebordosa 
e Espanhol era membro da direção.

No passado sábado, 23 novem-
bro, voltaram a ser lembrados pelos 
amigos motards. A homenagem foi 
feita na festa do 18.º aniversário da 
associação, e juntou os familiares 
das duas vítimas.

Foi celebrada uma missa na igreja 

Moto Clube de Rebordosa homenageou
“eternos sócios” Pedro Leal e José Nogueira

HELENA NUNES
— texto —

uA homenagem marcou a cerimónia de comemoração do 18.º aniversário do clube e juntou familiares e amigos das duas vítimas.

PUBPUB

de Rebordosa em memória dos dois 
sócios, seguindo-se a deslocação aos 
cemitérios de Gandra e Rebordosa, 
para colocação de uma lápide. A ma-
nhã terminou com a inauguração de 
uma placa de homenagem na sede do 
moto clube, que serve para eternizar 
a memória dos dois sócios que per-
deram a vida de uma forma trágica e 
incompreensível. Na mensagem que 
foi gravada na placa, o Moto Clube 
de Rebordosa recorda a “alegria de 
viver e o amor que sempre tiveram 
pelo próximo e por esta casa, amor 
esse que permanecerá em cada um 
de nós”. “O mundo hoje é um lugar 
melhor porque vocês existiram e o 
tornaram mais alegre, amigável e 
humano. Foi um privilégio para to-
dos conhecer, conviver e partilhar 
momentos e vivências convosco, 
que permanecerão para sempre na 
nossa memória. Obrigado”, lê-se no 
texto.

Inauguradas obras
de melhoramento

da sede

Na mesma cerimónia, o Moto 
Clube de Rebordosa homenageou 
ainda as empresas e individualida-
des da freguesia que apoiaram as 
obras de melhoramento da sede. 

“Passamos a ter uma casa de 
excelência que permite melhores 

condições para os associados e para 
quem nos visita. E isso é motivo de 
orgulho”, frisou o presidente, Simão 
Campos, garantindo que a inaugura-
ção destas obras é também uma for-
ma de homenagear o “Espanhol” e o 
Zé Nogueira, que muito trabalharam 
para que isto acontecesse. 

Além da renovação das casas 
de banho, que passaram a ter bal-
neários e acesso para deficientes 
motores, foi também construída 
uma churrasqueira, colocada relva 
na parte frontal do edifício, recu-
perados alguns muros, entre outros 

trabalhos. 
A cerimónia contou com a pre-

sença do presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, e do vereador 
do desporto, Paulo Silva, vários 
elementos do executivo da junta 
de Rebordosa, dezenas de sócios, 
amigos e representantes de outros 
moto clubes da região.

O Moto Clube de Rebordosa tem 
atualmente 363 sócios e promove 
diversos eventos, incluindo iniciati-
vas solidárias e presta também apoio 
em ações dinamizadas por outras 
coletividades da freguesia.
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HELENA NUNES
— texto —

A 
CÂMARA DE PAREDES APRO-
VOU, na reunião do executivo da 
passada quinta-feira, 21 novem-
bro, a delegação de competências 
para as 18 juntas de freguesia do 

concelho, para a limpeza de ruas e arranjos 
nos espaços públicos.

Os contratos entram em vigor a 1 de janeiro 
de 2020 e representam um investimento do mu-
nicípio de 840 mil euros por ano, verba essa que 
será transferida para as juntas de freguesia. 

“As freguesias mais pequenas vão rece-
ber dois mil euros por mês e a maior, que 
é Paredes, vai receber quase 16 mil euros 
por mês para limpeza de ruas”, afirmou o 
presidente da câmara, Alexandre Almeida, 
sublinhando que esta verba vai permitir às 
juntas fazer mais trabalhos de proximidade.

O PSD mostrou-se a favor da delegação de 
competências, mas acabou por votar contra a 
proposta, alegando que os protocolos violam a 
Lei. “Somos a favor da delegação de compe-
tências nas juntas de freguesia. Temos a cer-
teza que farão melhor dada a proximidade 
com o território e com a solução a implemen-
tar, mas não vamos pactuar com a violação 
da Lei. Não podemos votar a favor de um pro-
tocolo que viola a Lei porque não define com 
rigor o seu objeto e o âmbito da delegação”, 
justificou o vereador Rui Moutinho.

O presidente da câmara refutou as acusa-

Câmara aprova delegação de competências e
verba de 840 mil euros para as juntas de freguesia 
uOs contratos entram em vigor a 1 de janeiro de 2020. PSD votou contra e alegou que os contratos violam a Lei porque não definem
     com rigor o objeto da delegação.

ções e garantiu que “o objeto dos contratos 
está perfeitamente definido. É para repara-
ções de estradas, colocação de muros e re-
solução de problemas das águas pluviais, 
que depois são atestados no terreno”. 

O autarca assumiu, ainda, que a autarquia 
não vai fazer qualquer pagamento sem que as 
juntas apresentem a respetiva fatura do servi-
ço, que será validado no local por um técnico 
da câmara.

Oito contratos
interadministrativos

para obras nas freguesias

Na mesma reunião foram, também, apro-
vados oito contratos interadministrativos no 
valor total de 690 mil euros, para os próximos 
dois anos, com as juntas de freguesia de As-
tromil, Cristelo, Paredes, Sobreira, Sobrosa, 
Vandoma, Duas Igrejas e Parada de Todeia.

Os acordos de execução preveem a re-
qualificação e pavimentação de vias munici-
pais, execução de muros, drenagem de águas 
pluviais, execução de passeios e acessos, 
obras em edifícios municipais, entre outros e 
foram aprovados por unanimidade.

Parte do apoio que será dado à junta de 
freguesia de Cristelo será para fazer obras no 
cemitério. Já o protocolo com Duas Igrejas 
prevê um reforço de 60 mil euros do contra-
to de cooperação, celebrado em 2018, para 

a comparticipação financeira da construção 
da Casa Mortuária, além de uma verba para a 
realização de obras na escola do Alto da Vila.

Estas medidas têm de ser votadas pela As-
sembleia Municipal de Paredes, no próximo 
dia 2 de dezembro.

Foi também aprovada a atribuição de subsí-
dios à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Paredes, ao Centro Social de Cete, ao Centro 
Social e Paroquial S. Miguel de Gandra e à Obra 
de Assistência Social de Sobrosa, para a realiza-
ção de estudos prévios com vista à elaboração 
de projetos para a construção de creches, no 
âmbito da candidatura ao programa Pares 2.0.

Alexandre Almeida explicou que o municí-
pio vai apoiar as associações na apresentação 

destas candidaturas porque pretende suprimir 
uma lacuna existente no concelho de Paredes. 
“Somos o terceiro município mais jovem do 
país e se pudéssemos dispor de mais qua-
tro creches seria muito importante para o 
concelho”, frisou o autarca, lembrando que o 
município vai também avançar com o alarga-
mento da creche Expansão, em Paredes.

As candidaturas serão apresentadas pe-
las respetivas associações, mas a câmara vai 
suportar o valor das mesmas, que ronda os 
9.700 euros cada.

O PSD votou favoravelmente, mas defen-
deu que o “erário publico teria muito a ga-
nhar se a câmara elaborasse por si estes es-
tudos prévios, cujo valor parece exagerado”.



5
Quinta-feira

28 de novembro 2019

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

PUB

T
RÊS JOVENS ALUNOS 
do Conservatório de 
Dança do Vale do Sousa 
estiveram em destaque 
no Youth America Grand 

Prix (YAGP), um concurso interna-
cional de dança disputado em Pa-
ris, França, entre os dias 7 e 11 de 
novembro.

Ana Novais, Marta Loureiro e 
Tomás Ruão conquistaram várias 
medalhas para a instituição de 
Paredes.

Os alunos participaram na ca-
tegoria Pas de Deux e Ensemble e 
Tomás Ruão competiu, também, 
como solista júnior clássico e so-
lista júnior contemporâneo.

Ana Novais e Marta Loureiro 
conquistaram o 2.º lugar na catego-
ria de Pas de Deux Clássico e o alu-
no Tomás Ruão distinguiu-se ainda 
como solista, obtendo o 1.º lugar de 
solista júnior contemporâneo e 2.º 
lugar de solista júnior clássico.

O Youth America Grand Prix 
(YAGP) é a maior competição de 
dança do mundo, que recebe, 
todos os anos, mais de 10 mil ins-

Conservatório de Dança do Vale do Sousa
brilhou em competição internacional
uAna Novais, Marta Loureiro e Tomás Ruão conquistaram várias medalhas na maior competição de dança do mundo.

crições de estudantes de diversos 
países.

Além de promover a formação 
dos bailarinos, o concurso ofere-
ce, ainda, bolsas de estudo anuais 
para as melhores escolas e com-
panhias internacionais.

O jovem Tomás Ruão foi um 

dos atletas distinguidos com vá-
rias bolsas de estudo, de curta e 
longa duração, para diferentes es-
colas de ballet clássico internacio-
nais, entre as quais American Bal-
let Theatre (EUA), Princess Grace 
Academy (Mónaco) e Paris Opera 
Ballet School (França).
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U
M APOSTADOR de Pa-
redes comprou uma ras-
padinha de cinco euros e 
ganhou um prémio de 100 

mil euros numa raspadinha de Natal. 
Segundo o Correio da Manhã, a 

situação aconteceu no dia 15 de no-
vembro, no café Boa Amizade, em 
Gandra, Paredes, onde o apostador 
era cliente habitual.

A dita raspadinha esteve para 
ser comprada por outro apostador, 
mas acabou nas mãos do serralhei-

ro de Gandra, que acabou por ga-
nhar o prémio.

O mesmo jornal diz que o ho-
mem fez questão de regressar ao 
trabalho no dia seguinte, já que 
tinha um serviço para terminar. 
Questionado sobre o destino que ia 
dar ao prémio, o serralheiro confes-
sou que ainda não tinha pensado 
no assunto, mas possivelmente será 
destinado à compra de um carro.

Este foi o maior prémio já atri-
buído por aquele café.

Apostador ganha
100 mil euros em

raspadinha de Natal

A 
BANDA DE MÚSICA DE CETE 
comemorou, no passado dia 24 
de novembro, o 184.º aniversário, 
com a realização de uma missa no 
Mosteiro de Cete, que contou com 

a participação dos músicos, órgãos sociais e 
associados e responsáveis autárquicos.

Após a missa foi realizado um almoço de 
confraternização com amigos, familiares e 
músicos.

O presidente da Banda de Música de Cete, 
Júlio Rodrigues, garante que “os 184 anos da 
instituição foram repletos de sucessos, per-
sistência, educação e cultura, mas, acima de 
tudo, de dedicação, esforço e vontade em 
levar mais longe o nome da vila de Cete”.

“Somos a associação mais antiga do 
concelho de Paredes e uma das mais anti-
gas do distrito do Porto e é um orgulho es-

Banda de Música de Cete comemorou 184 anos
uA instituição promove um último concerto de aniversário a 14 dezembro, no salão nobre dos bombeiros de Cete.

tar à frente de uma instituição como esta”, 
disse, sublinhando, por outro lado, o esforço 
diário que é necessário fazer para conseguir 
garantir os apoios necessários para manter 
vivo o projeto.

A Banda de Música de Cete tem vindo 
a investir na formação dos seus músicos e a 
direção pretende continuar a apostar na evo-
lução da escola de música. Entre os projetos 
de futuro, está a gravação do primeiro CD da 
banda e a organização de um novo encontro 
de bandas, já no próximo ano, por ocasião 
dos 185 anos da instituição.

Atualmente, a banda é composta por 63 
músicos, na sua maioria jovens, que fizeram 
a sua formação nesta instituição, tendo como 
maestro Luís Leite.

Para encerrar as comemorações dos 184 
anos, a instituição promove no dia 14 de de-
zembro, pelas 21h30, um concerto, no salão 
nobre da Associação Humanitária dos Bom-
beiros Voluntários de Cete.

O 
MUNICÍPIO DE PA-
REDES assinalou na 
segunda-feira, 25 no-
vembro, o Dia Interna-
cional pela Eliminação 

da Violência contra as Mulheres, 
através de um seminário que decor-
reu na Casa da Cultura.

Especialistas e oradores de vá-
rias universidades debateram os 
modelos de atuação e prevenção 

Paredes assinalou Dia Internacional pela
Eliminação da Violência contra as Mulheres

no contexto da violência física, psi-
cológica e sexual.

Na sessão de abertura a verea-
dora Beatriz Meireles defendeu 
a necessidade de a autarquia im-
plementar um Plano Municipal de 
Prevenção e Combate à Violência 
Doméstica e de Género, enquanto 
medida de atuação que visa envol-
ver agentes locais na prevenção e 
intervenção neste domínio.

Segundo a vereadora, “o mu-
nicípio de Paredes tem vindo, 
progressivamente, a apostar em 
mecanismos e práticas promoto-
ras de igualdade, numa aproxi-
mação à realidade do concelho 
e às características da sociedade 
envolvente”.

No âmbito da elaboração do 
Plano Municipal de Prevenção e 
Combate à Violência Doméstica e 
de Género foram dinamizadas três 

ações de sensibilização, que envol-
veram cerca de 70 pessoas, e visa-
ram a tomada de consciência sobre 
o impacto da violência, promoven-
do uma cultura de defesa dos direi-
tos humanos e promoção da igual-
dade de género.

O vice-presidente da câmara, 
Francisco Leal, reconheceu a violên-
cia doméstica como um problema 
social, que diz respeito a todos e 
sublinhou a importância de “aler-

tar e sensibilizar a opinião públi-
ca para um dos mais graves pro-
blemas da nossa sociedade”.

O Dia Internacional pela Elimi-
nação da Violência contra as Mu-
lheres foi também assinalado com o 
workshop “Violência na intimida-
de: práticas para a intervenção”, 
terminando com a inauguração de 
uma exposição fotográfica “Arco-Íris 
da Vida – do Cinza ao Rosa” da Asso-
ciação Careca Power.
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Duas vítimas
mortais paredenses
em acidente na A42

uCabo da GNR Jorge Gomes, de 29 anos, e Vânia Ribeiro, de 16,
     eram de Duas Igrejas, Paredes.

Miguel Sousa motorista do reboque

T
RÊS MORTOS foi o resultado de 
um grave acidente ocorrido no 
quilómetro 8 da autoestrada A42, 
em Paços de Ferreira. O sinistro 
deu-se quando GNR e Bombeiros 

de Freamunde se encontravam no local a 
proceder à limpeza da via e respetiva sinali-
zação, depois de um primeiro acidente. Nesse 
momento, deu-se o despiste de um automó-
vel que abalroou a viatura da Guarda Nacio-
nal Republicana. O cabo Jorge Gomes, de 
29 anos, estava na via em exercício de sina-
lização, já que era militar da GNR no Departa-
mento de Trânsito do Porto. A vítima era na-
tural de Duas Igrejas, freguesia do concelho 
de Paredes, precisamente a mesma de Vânia 
Ribeiro, de 16 anos, a segunda vítima mortal. 
A jovem de Paredes seguia no veículo que se 
despistou e embateu contra a viatura da GNR.

Após o violento embate contra o carro da 
GNR, a viatura atingiu, também, Miguel Sou-
sa, motorista do reboque, residente em Seroa, 
Paços de Ferreira, que viria a falecer a cami-
nho do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O acidente provocou, ainda, três feridos 
ligeiros que foram transportados para os hos-
pitais de Penafiel, S. António e S. João.

Horas depois do acidente, o Presidente da 
República e o presidente do concelho pare-
dense lamentaram a morte das vítimas. Numa 
mensagem divulgada no portal da Presidência 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa ex-

pressou-se “sensível à relevância da missão 
de fiscalização das estradas pela GNR, como 
forma de dissuasão dos comportamentos 
de risco e de redução da sinistralidade ro-
doviária” e “agradece o espírito de missão 
de todos os elementos da Unidade Nacional 
de Trânsito, neste momento difícil”.

Também Alexandre Almeida, presidente 
da Câmara Municipal de Paredes, enviou “as 
mais sentidas condolências à GNR e aos fa-
miliares do militar e das vítimas que perde-
ram no acidente”.

O ministro da Administração Interna, 
Eduardo Cabrita, mostrou-se igualmente 
“desolado com a morte do militar da GNR 
e endereçou votos de solidariedade aos fa-
miliares, amigos e a todos os militares da 
Guarda Nacional Republicana”.
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Enfermeira 
CLÍNICAS NUNO MENDES

RAQUEL GONÇALVES

C
om a chegada do frio, chega também o nariz 
entupido, os espirros, as dores de corpo… De 
facto, tanto as gripes como as constipações são 
frequentes aquando da diminuição da tempe-
ratura, surgindo nas estações do ano mais frias. 

Mas serão a mesma coisa? Para muitos pode parecer, mas 
a verdade é que a gripe e a constipação são causadas por vírus 
distintos e o seu impacto na saúde é, também ele, diferente. No 
entanto, devido à semelhança da sua sintomatologia, existe al-
guma difi culdade no seu diagnóstico. A este nível, é de realçar 
a importância desse mesmo diagnóstico, já que o modo de 
atuação perante uma e outra situação é díspar e um diagnósti-
co incorreto pode trazer graves complicações.

É verdade que tanto a gripe como a constipação são 
doenças facilmente transmissíveis, quer por via aérea (tos-
se e espirros), quer por contacto direto com superfícies 
contaminadas. De facto, a grande diferença entre elas ad-
vém da agressividade do vírus que lhes dá origem, sendo a 
gripe uma patologia com maior gravidade.

A gripe é uma doença viral aguda que acomete predomi-
nantemente as vias respiratórias. Na maioria das vezes, trata-se 
de uma doença de curta duração (1/2semanas) e de evolução 
benigna, contudo, quando não tratada adequadamente po-
dem surgir complicações graves (ex.: pneumonia), existindo 
algumas estirpes mais agressivas que podem mesmo levar à 
morte. Qualquer pessoa pode ser afetada, mas pessoas com 
um sistema imunitário débil como idosos, crianças e doentes 
crónicos debilitados, constituem o principal grupo de risco. 
O início da sintomatologia é súbito, surgindo a sensação de 
calafrios que evoluem rapidamente para febre alta. As dores 
corporais são também muito características, assim como cefa-
leias (dores de cabeça) associadas a fotossensibilidade, dor de 
garganta, tosse seca e corrimento nasal.

Já a constipação acomete sobretudo as vias respirató-
rias superiores, surgindo os seus sinais e sintomas de for-
ma gradual. Para além disso, geralmente, não evolui para 
quadros complicados. Congestão nasal, espirros, olhos 
húmidos, garganta irritada, tosse e cefaleias são sintomas 
frequentes, sendo a grande diferença para a gripe o facto 
de raramente se verifi car febre alta ou dores no corpo.

Face a tudo isto, podemos concluir que, apesar de se-
melhantes, a gripe e a constipação apresentam grandes 
diferenças em termos de gravidade e o seu diagnóstico 
precoce é de extrema importância para garantir a efi cácia 
do tratamento e, tal como diz o ditado, é sempre melhor 
prevenir do que remediar, por isso proteja-se.

Gripes e Constipações:
quais as diferenças? O

S MUNICÍPIOS 
de Paredes, Gon-
domar e Valongo 
foram distingui-
dos no concurso 

“Municípios do Ano 2019”, 
promovido pela Universidade 
do Minho, através da platafor-
ma UM-Cidades e que contou 
com 51 candidaturas.

O concurso teve como ob-
jetivos reconhecer e premiar as 
boas práticas em projetos im-
plementados pelos municípios 
em diferentes categorias, in-
cluindo este ano, pela primeira 
vez, a categoria Intermunicipal 
que distinguiu Gondomar, Pa-
redes e Valongo, pelo projeto 
“Parque das Serras do Porto”.

O Funchal é o vencedor 
do prémio “Município do Ano 
Portugal 2019”, com o projeto 
“Funchal, Destino Acessível”.

O Parque das Serras do 
Porto, resulta da Associação 
dos Municípios de Gondo-
mar, Paredes e Valongo, assu-
me uma posição estratégica 
na Área Metropolitana do 

Paredes, Gondomar e Valongo
distinguidos no concurso
“Municípios do Ano 2019”

uOs três municípios foram distinguidos na categoria intermunicipal, pelo projeto
     “Parque das Serras do Porto”.

Porto (AMP) e constitui “um 
interessante caso de estu-
do de gestão integrada de 
uma área protegida, dado 
que procura concertar ex-
pectativas e rentabilizar 
recursos em prol da dina-
mização de um território 
partilhado, com o estreito 
envolvimento da comuni-
dade. O processo partici-

pativo de elaboração do 
Plano de Gestão, decorrido 
em 2018, é um excelente 
exemplo dessa dinâmica”.

Recorde-se que a pai-
sagem Protegida Regional 
Parque das Serras do Porto 
foi classifi cada em 2017 e em 
2018 foi elaborado o respeti-
vo Plano de Gestão e imple-
mentado o primeiro projeto 

de conservação fi nanciado.
O Parque das Serras do 

Porto abarca cerca de seis 
mil hectares em território de 
Gondomar, Paredes e Valon-
go, correspondendo a uma 
paisagem composta por seis 
serras – Santa Justa, Pias, Cas-
tiçal, Santa Iria, Flores e Ban-
jas – intercaladas pelos vales 
dos rios Ferreira e Sousa.

HELENA NUNES
— texto —

C
ERCA DE 300 UTENTES de 11 ins-
tituições particulares de solidarie-
dade social do concelho de Paredes 
participaram na festa das castanhas, 

que decorreu no passado dia 20 de novem-
bro, no complexo desportivo de Gandra.

O tradicional magusto foi organizado 
pelo pelouro de ação social da autarquia, no 
âmbito do Roteiro Sénior, em parceria com o 
Centro Social e Paroquial de Gandra e a junta 
de freguesia de Gandra.

O convívio foi animado pelas atuações 
musicais do grupo de cavaquinhos da Uni-
versidade Sénior de Paredes e o grupo Solar 
do Cabo.

Magusto juntou cerca de 300 seniores
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R
EALIZOU-SE no 
passado dia 19 de 
novembro a presi-
dência participati-
va de Beire, a últi-

ma de um ciclo de reuniões 
de trabalho que o executivo 
da câmara de Paredes vinha 
a realizar, desde junho, em 
todas as freguesias do con-
celho.

Em Beire, Alexandre 
Almeida voltou a falar so-
bre os principais proble-
mas do concelho, como o 
abastecimento de água e 
saneamento, as ruas com 
pavimento deteriorado e 
os “constrangimentos fi-
nanceiros da autarquia” e 
disse que na primeira meta-
de do mandato foi feito um 
trabalho de organização in-
terna da câmara, para pos-
sibilitar mais investimento 
nos próximos dois anos.

Sobre a rede de água e 
saneamento, apontado como 
um dos maiores problemas 
da freguesia de Beire, o pre-
sidente voltou a dizer que 
a câmara vai resgatar, já em 
janeiro de 2020, a concessão 
no sul do concelho, podendo 
depois pressionar a Bewater 
para fazer mais investimento 
na parte norte.

Alexandre Almeida foi, 
também, confrontado com 
problemas no escoamento 
das águas pluviais em várias 
ruas da freguesia, situação 

Beire fechou ciclo de
presidências participativas

da câmara municipal
uBeire foi a última das 18 freguesias do concelho a ser visitada pelo executivo municipal.
uA reunião com a população serviu para identificar os problemas da freguesia e apresentar
     as obras a realizar nos próximos dois anos.

HELENA NUNES
— texto —

que o autarca disse ser trans-
versal a várias outras fregue-
sias. “Na assembleia muni-
cipal de fevereiro vamos 
aprovar um protocolo com 
as juntas para resolvermos 
alguns destes problemas”, 
esclareceu.

Alexandre Almeida foi 
ainda questionado sobre as 
alterações que o novo Plano 
Diretor Municipal vai trazer 
para a freguesia, nomeada-
mente a redução da área de 
construção. Em resposta, 
o autarca garantiu que as 
mudanças são impostas por 
força da nova legislação, que 
limita a construção a zonas 
com as infraestruturas bási-

cas, por exemplo, acessos, 
iluminação, água e sanea-
mento, etc.

Obras,
pavimentações
e novo sintético

A reunião de trabalho 
com a população de Beire 
serviu, também, para o exe-
cutivo municipal apresentar 
os investimentos que estão 
previstos para a freguesia nos 
próximos dois anos.

Entre eles está a requalifi-
cação do parque de lazer do 
Rio Mezio, com a colocação 

de novas mesas, mobiliário 
para a prática de exercício e 
o apetrechamento do parque 
infantil. 

A autarquia pretende, 
também, construir passeios 
em várias ruas da fregue-
sia e colocar passadeiras 
sobrelevadas na Rua Padre 
Américo, entre a rotunda 
da Obra do Calvário e o cru-
zamento que dá acesso à 
junta de freguesia.

Outro dos investimen-
tos será na realização de 
muros e pavimentações. A 
câmara vai transferir verbas 
para a junta de freguesia 
realizar alguns destes tra-
balhos, devendo o contrato 
interadministativo ser vota-
do na assembleia municipal 
de fevereiro. Serão também 
requalificados equipamen-
tos e o piso do jardim de 
infância da freguesia.

A partir de janeiro, a junta 
de Beire vai receber da câma-
ra de Paredes um subsídio de 
dois mil euros para assegurar 
a limpeza das ruas da fregue-
sia, estando também garanti-
do o alargamento do campo 
do S. Luíz de Beire e a coloca-
ção de relvado sintético.

Em curso está já a obra de 
requalificação da antiga es-
cola primária de Beire, onde a 
Associação de Apoio à Tercei-
ra Idade de S. Miguel de Beire 
pretende construir um lar de 
idosos. 

Alexandre Almeida ga-
rantiu que a candidatura já 
foi aprovada e em breve de-
verão começar as obras.
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MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

— CLIPÊUTICA — 

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

N
a 2.ª feira, dia 25 de novembro, assinalou-se o Dia Internacional para a Elimina-
ção da Violência contra as Mulheres. 
Não posso deixar de salientar o tema e os números divulgados relativos ao femicí-
dio (termo que designa a morte das mulheres, pelo simples facto de serem mulhe-

res), que para além de assustadores, envergonham-nos enquanto seres humanos: 
    - 503 mulheres assassinadas em 14 anos,
    - 25 mulheres mortas e 27 tentativas de homicídio até ao início de novembro de 2019, 
de que resultaram 45 filhos/as sem mãe, dos quais 19 eram filhos/as do próprio homicida.
- 86% dos femicídios tiveram lugar na residência da vítima.

É claro que também há violência doméstica contra os homens.
Em 2019 foram registadas 33 mortes por violência doméstica, mas 79% eram mulhe-
res.

É nas relações de intimidade, entre quem fez juras de amor (presentes ou já terminadas), 
que ocorrem a maioria das situações de violência.
Mas a morte é apenas o términus de um processo que, na maioria dos casos, começou no 
início da relação, frequentemente durante o namoro, e chega a durar toda a vida. 

Quando as fotos e mensagens do telemóvel são controladas, 
Quando eles amuam por elas falarem com outros rapazes, 
Quando eles criticam os comportamentos e o vestuário delas, 
Quando berram, ameaçam ou insultam, 
Quando não aparecem e nem dão explicação…elas começam a ficar nervosas, inseguras, 
com medo…aceitam tudo para que eles não as deixarem.
 Está instalada a violência psicológica, neste caso no namoro e, mais tarde, a violência 
doméstica dentro do lar.  

Confie nos seus sentimentos.
 Quando sente um ato como sendo violento, é porque a outra pessoa foi violenta e isso 
já é violência.
A violência doméstica principia no momento em que a pessoa se sente humilhada, 
injuriada ou magoada.
 “Ele não me deixa ir a lado nenhum, nem com a minha irmã posso ir tomar um café ao domin-
go”, diz a Manuela, 50 anos e dona de casa, com os olhos rasos de lágrimas, ombros caídos 
e peito dobrado, sem força e sem interesse pela vida. “Outro dia consegui ir lanchar com ela. 
Demorei mais 10 minutos e lá estava ele a rondar por ali, de carro. Vi-me logo embora!” 
A violência doméstica contra as mulheres é sintoma de uma enorme insegurança
Um medo irracional de que ela seja melhor do que ele, que não precise dele, que o troque 
por outro, que o deixe só e que os outros o vejam como inferior. 
“Eu não posso sair de casa, que eu tenho medo… ele mata-me!”; “Ele um dia vai-me matar!”. Já 
perdi a conta às vezes que ouvi isto!

Modelos parentais repetidos

“Não o provoques!”; “Todas as mulheres têm a sua cruz:::”; “Tens de levá-lo com jeito”. São frases 
ouvidas pelas vítimas, muitas vezes da boca da própria mãe.
Mas, a violência doméstica contra as mulheres também é, frequentemente, a repetição dos 
exemplos vividos no seio das famílias. Se ambos cresceram em famílias onde a mãe era mal-
tratada e agredida pelo pai, os comportamentos podem-se repetir.

AMAR é viver em liberdade,
É respeitar a liberdade do outro.

Não é verdade que “Quanto mais me bates, mais gosto de ti”!
Não é verdade que “Entre marido e mulher não meto a colher”! 
Todos somos responsáveis, não podemos ser cúmplices da violência.
A violência doméstica é crime e, por isso, às forças de autoridade existem para dar proteção 
às vítimas. Se é vítima, no Porto, a APAV e a UMAR dão-lhe aconselhamento e abrigo para se 
proteger. Defenda-se!

A ÁGUAS DE PAREDES, que presta 
serviços de abastecimento público 
de água e saneamento de águas re-
siduais no concelho de Paredes, vai 

receber o “Selo de qualidade exemplar da 
água para consumo humano”.

Os selos de qualidade serão atribuídos no 
dia 10 de dezembro, durante a 14.ª Expo Con-
ferência da Água, em Lisboa, a 60 entidades 
gestoras de todo o país.

Na região, serão também distinguidas as 
Águas de Paços de Ferreira e as Águas de Valongo.

A iniciativa é organizada pela Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
(ERSAR) e visa mostrar “a existência de um 
rigoroso sistema de avaliação dos serviços 

Águas de Paredes recebem
selo de qualidade da água
uO selo vai ser atribuído pela ERSAR a 60 entidades gestoras de
     todo o país.

prestados aos consumidores, que passam a 
conhecer as entidades que prestam o melhor 
serviço em diferentes áreas. Pretende, tam-
bém, sensibilizar-se as entidades gestoras 
para as questões da qualidade na conceção, 
execução, gestão e exploração dos sistemas”. 

Indicadores como água segura, perdas reais 
de água, ocorrência de falhas no abastecimen-
to, reciclagem de resíduos de recolha seletiva, 
resposta a reclamações e cobertura de gastos, 
foram alguns dos parâmetros avaliados.

“Pretendeu-se evidenciar as entidades 
prestadoras de serviços de abastecimento 
público de água que, no último ano de ava-
liação regulatória, tenham assegurado um 
serviço de abastecimento público de água 
de especial qualidade, nomeadamente, ve-
rificando cumulativamente todos os crité-
rios previstos no regulamento”.

C
ERCA DE 150 ATLETAS, jovens e 
adultos portadores de deficiência 
intelectual, Síndrome de Down e Au-
tismo participaram no I Encontro de 

Atividades Aquáticas “Cidade de Paredes”.
A iniciativa foi promovida em parceria 

pela ANDDI – Portugal – Associação Nacional 
de Desporto Deficiência Intelectual e pelo 
município de Paredes.

Estiveram representadas instituições vo-
cacionadas para o apoio à deficiência, como 

Piscina de Paredes
acolheu I Encontro de
Atividades Aquáticas

a CERCIFEL, a APADIMP, a CERCIMARCO, a 
SCM- Baião, a APPACDM – Matosinhos e a 
ANDDI. A equipa “Paredes Inclusivo” também 
marcou presença, em representação do Mu-
nicípio, com uma seleção de cinco nadadores 
do EMAÚS e da Obra de Assistência Social de 
Sobrosa.

O programa foi adaptado à condição de 
cada praticante e permitiu a prática de diver-
sos estilos da natação, desde bruços, costas, 
livres e mariposa.

Suspenso professor suspeito
de agredir aluno em Penafiel

O 
Ministério da Educação suspendeu 
de funções um docente da escola se-
cundária Joaquim Araújo, em Penafiel, 
suspeito de ter agredido um aluno 

surdo-mudo que frequenta aquela escola.
Segundo a Agência Lusa, o pedido de sus-

pensão foi feito pela própria escola e deu en-
trada na Direção-geral dos Estabelecimentos 
Escolares na quinta-feira, 21 novembro.

A agressão terá acontecido no dia 19 no-
vembro dentro da sala de aula e foi inicial-

mente noticiada pelo jornal Público.
Segundo o jornal, os colegas terão pre-

senciado a situação e o jovem tem 16 anos 
e sofre de surdez, tendo por isso de receber 
assistência médica em dois hospitais.

O estabelecimento de ensino recusou-se 
a prestar declarações sobre o caso.

No esclarecimento enviado à Lusa, o Mi-
nistério da Educação refere que as autorida-
des estiveram no local e tomaram conta da 
ocorrência.
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res, o CHTS é um dos maiores hospi-
tais do país, tratando 5% da popu-
lação portuguesa em referenciação 
direta (cerca de 520.000 pessoas em 
12 concelhos de 4 distritos).

Na mesma nota, o CHTS desta-
ca, ainda, que tem sido o hospital 
do seu grupo com o menor custo 
operacional por doente tratado a 
nível nacional e está incluído no 
grupo dos 11 hospitais que aguar-
dam decisão superior para avançar 
com projeto piloto de autonomia 
de gestão.

O 
PRESIDENTE do Conselho de 
Administração do Centro Hos-
pitalar do Tâmega e Sousa deu 
“adjudicação imediata” para o 
avanço de um projeto de acom-

panhamento das crianças até aos 4 anos, 
com consultas muldisciplinares, envolvendo 
psiquiatras, psicólogos e outros profissionais. 
Carlos Alberto respondeu assim ao desafio 
deixado pelo reputado psicólogo Eduardo 
Sá na palestra sobre “Famílias Prematuras”, 
que decorreu no hospital Padre Américo, em 
Penafiel, a 18 novembro.

“Devia ser obrigatório que todos os be-
bés fossem apoiados até aos 4 anos”, afir-
mou o psicólogo, para quem “é urgente dar 
mais importância à vida emocional dos be-
bés”. Carlos Alberto endereçou o tema para 
as equipas profissionais, para que definam 
o modelo de funcionamento e promovam a 
articulação com os Cuidados de Saúde Primá-
rios, para implementação no futuro próximo.

Convidado para falar sobre o impacto que 
um bebé prematuro tem na família, o autor de 
“Livro de Reclamações das Crianças” ou “Más 
Maneiras de Sermos Bons Pais”, defendeu que 
“não estamos preparados para ser mãe ou 
para ser pai, muito menos para sermos pais 
de um prematuro”. E essa experiência, diz, “é de-

Hospital avança com acompanhamento
para crianças até aos 4 anos

vastadora”, afetando a mãe, o pai e toda a família. 
Citado no comunicado, Eduardo Sá falou 

da culpa sentida pela mãe que “no primeiro 
momento em que soube que estava grávida, 
não ficou muito feliz com essa perspetiva” 
ou do pai, “que achou que, em termos finan-
ceiros, não era a melhor altura”; o bebé que 
não corresponde ao que os pais idealizaram; 
o medo de que, a qualquer momento aquela 
criança possa morrer; o filho mais velho que 
fica “abandonado” ou a falta de apoio das enti-
dades patronais aos pais nesta situação, todas 
estas situações contribuem para aquilo a que 
chamou de “catástrofe” na vida destes pais.

“Há casais que têm um nome escolhido 
para o bebé e que, quando se confrontam 
com a probabilidade de ele morrer, tro-
cam e arranjam um nome de circunstância, 
para que, caso o bebé morra, não morra 
também o filho que eles idealizaram”, con-
tou, para falar da importância da dimensão 
psicológica na abordagem que é feita pelos 
profissionais de saúde.

 

Do ponto de vista
psicológico, o bebé
nasce aos 4 meses

 
Eduardo Sá não vê um prematuro como 

uma pessoa diferente e nega que a prematu-

ridade seja um atestado de défice cognitivo. 
“Se, do ponto de vista obstétrico, o bebé 
deve nascer ao fim de nove meses, do pon-
to de vista psicológico, ele nasce aos qua-
tro”, disse, lembrando que “tudo o que se 
passa na vida mental de uma grávida pas-
sa para o bebé” e que “é muito diferente, o 
bebé passar os nove meses dentro da mãe 
ou dentro de uma incubadora”. Por esta 
razão, o professor defende a importância de 
“humanizar as incubadoras”.

O psicólogo defendeu, ainda, que o im-

pacto que um bebé prematuro pode causar 
nas dinâmicas do casal é muito diferente quer 
se trate de uma primeira ou segunda gravi-
dez. E também esta dimensão deve ser tida 
em conta, quer pelos pais, quer pelos profis-
sionais de saúde que os acompanham.

A palestra encerrou o evento “Ser Pre-
maturo no CHTS”, organizada pela Unida-
de de Neonatologia, no âmbito do proje-
to Crescer com Afetos, que decorreu de 15 
a 18 de novembro, para assinalar o Dia da 
Prematuridade.

CHTS quer tempo de espera inferior a um ano
para cirurgias e consultas de especialidade
uEm 2019, o centro hospitalar atingiu o maior nível de atividade da história do hospital, em consultas e cirurgias.

O 
CENTRO HOSPITA-
LAR do Tâmega e Sou-
sa (CHTS), constituído 
pelo Hospital Padre 
Américo, em Penafiel, 

e pelo Hospital São Gonçalo, em 
Amarante, estima que, até ao final 
do ano, seja cumprido um dos gran-
des objetivos da tutela de não ter 
nenhum doente a aguardar consul-
ta de especialidade ou cirurgia há 
mais de um ano.

“Este objetivo deve somar-se 
a um outro, que é o de ter, neste 

ano 2019, o maior nível de ativi-
dade da história do hospital, seja 
em consultas, seja em cirurgias”, 
refere a nota de imprensa.

O Hospital São Gonçalo, em 
Amarante, que já tinha sofrido um 
aumento de atividade em mais de 
150% desde 2016, terá também 
em 2019 o maior número de sem-
pre de cirurgias realizadas, con-
cretizando, assim, uma maior ren-
tabilização daquele equipamento 
hospitalar.

Com cerca de 2.000 colaborado-



12
Quinta-feira

28 de novembro 2019

ESPAÇO ESCOLA

● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

A 
comemoração do World Kindness Day, 
no dia 13 de novembro, no Agrupa-
mento de Escolas Daniel Faria, sob 
proposta do departamento de línguas, 

tem assumido cada vez mais relevância enquan-
to efeméride que pretende, não só valorizar 
a interculturalidade, mobilizando os conheci-
mentos linguísticos e culturais dos alunos, como 
também promover e fomentar a participação da 
comunidade educativa na divulgação e adoção 
de valores que implicam a partilha de atos de 
gentileza, amabilidade e respeito pelo outro.

Foram convidados os alunos das turmas de 
7.º e 8.ºanos para planificarem e dinamizarem 
ações e atividades de sensibilização para a te-
mática, que decorreram na semana de 11 a 15 
de novembro. Neste ano letivo, as línguas “abri-
ram caminhos de gentileza”, tendo organizado 
iniciativas diversificadas nos respetivos espaços 
escolares (Escola Básica e Secundária de Baltar). 
No âmbito da disciplina de Português, os alu-
nos distribuíram poemas, mensagens alusivas 
à temática, complementadas com 
saudações, sorrisos, cumprimen-
tos, abraços… Os alunos do 8.º 
ano, num ato de gentileza, criaram 
e ofereceram uma surpresa aos 
alunos, professores e elementos 
da comunidade educativa que re-
gistaram em Inglês, Francês e Por-
tuguês, num mural na biblioteca 
intitulado “it’s cool to be kind!”/ il est 
bon d’être gentil!, mensagens, elo-

Professor Manuel Moura     ●    Escola Básica de Recarei
..................................................................................................................................................................................................................

Ensino Experimental das Ciências
Música e cores: aprenda a fazer um xilofone à base de água

Preparação dos copos de água, ou seja, do xilofone, pelas educadoras na atividade científica e 
pedagógica.

Composição do xilofone, cuja preparação da escala musical, permitiu a implementação de várias 
atividades lúdicas e musicais muito agradáveis e apelativas.

N
o dia um de outubro de 2019, todas 
as educadoras do Jardim de Infân-
cia de Recarei, colaborativamente, 
e com a entreajuda da professora 

Margarida, titular do 4.º A, ensinaram as crian-
ças a fazer um xilofone à base de água. Esta 
experiência é muitíssimo importante porque 
estimula a criatividade, a audição e sensibili-
dade musical, preparando todos os partici-
pantes discentes a fomentarem a aquisição, 

o domínio e o desenvolvimento de outras ca-
pacidades e competências e habilidades trans-
versais e globais, que os ajudarão a aprender, 
numa educação direcionada para os quatro 
tipos fundamentais de educação: aprender 
a conhecer (adquirir instrumentos de com-
preensão), aprender a fazer (para poder agir 
sobre o meio envolvente), aprender a viver 
juntos (cooperação com os outros em todas as 
atividades humanas), e finalmente aprender a 

ser (conceito principal que integra todos os an-
teriores). Estas quatro vias do saber, na verdade, 
constituem apenas uma, eleitas como os qua-
tro pilares fundamentais da educação. 

As crianças divertiram-se muito. Interpre-
taram individual e colectivamente melodias e 
canções tradicionais. Aprenderam especifica-
mente a distinguir um som grave de um som 
agudo, interactivamente, por meio das suas 

próprias experiências e da pedagogia de to-
dos os professores.

Para montar o xilofone, bastou colocar 
água nos copos. Para fazer este xilofone usa-
ram-se copos idênticos, de vidro. No vidro, o 
som das notas musicais fica mais claro. Além 
disso, utilizou-se água, corante de alimentos 
e um bastão para fazer uma baqueta. 

Depois, veio a parte divertida, foi e é só 
tocar!

Um dia com Sophia…

N
o âmbito das comemorações do 
centenário do nascimento de So-
phia de Mello Breyner Andresen (06 
de novembro de 2019), a Escola Se-

cundária Daniel Faria e a Escola Básica pres-
taram homenagem a uma das poetisas mais 
importantes do século XX. A referida home-
nagem foi dinamizada pelos alunos dos sé-
timos e oitavos anos de escolaridade que, 
orientados pelos professores de Português, 
apresentaram textos sobre a vida e a obra 
da autora, declamaram e encenaram alguns 
dos seus poemas.  Esta atividade promoveu 
o gosto pela leitura como instrumento de 
trabalho e ocupação de tempos livres, incen-
tivou a escrita funcional e lúdica e colaborou 
na dinamização cultural do Agrupamento.

Um dia com Sophia… foi um momen-
to especial em que professores e alunos se 
juntaram na Biblioteca da escola para cele-
brar uma mulher que foi, não só uma figura 
ímpar no panorama da literatura nacional, 
mas também uma cidadã ativamente com-

prometida na luta contra o regime salazarista, 
denunciando as injustiças sociais. 

Foi, também, montada a exposição de tra-
balhos realizados pelas várias turmas de Por-
tuguês, no átrio de entrada principal da Escola 
Básica. No intervalo grande da manhã, foram 
apresentadas as declamações e leituras de 
vários poemas na escadaria junto à biblioteca 
que dá acesso ao átrio de entrada principal. 
No final das declamações deu-se a “Chuva de 
poesia”, chuva de poemas - articulação entre 
a biblioteca e os docentes e alunos de Portu-
guês. Ao longo do dia, ainda, foi projetado na 
biblioteca o documentário “Nome das Coisas”.

No final de Um dia com Sophia… todos 
saíram inspirados pela sua palavra poética 
ainda hoje plena de força e sentido.

World Kindness Day
gios/dedicatórias, impressões sobre 
o valor da gentileza. À semelhança 
do ano anterior, houve também ini-
ciativa para partilhar a amabilidade 
e solidariedade com familiares e 
amigos mediante a entrega de um 
“voucher”, garantia de uma oferta 
gentil.

 O objetivo de criar no espaço 
escolar uma atmosfera de alegria e 
convívio salutar teve como expoen-

te máximo, na Escola Secundária, no intervalo 
da manhã, a realização de uma coreografia da 
música “Happy”, de Pharrell Williams, com a ex-
celente colaboração dos alunos e coordenação 
dos professores de Educação Física de 7.º e 8.º 
ano, destacando-se a cooperação dos alunos da 
turma de 12.º do curso de técnico de Multimé-
dia. Ao som do “Imagine” de John Lennon um 
cordão humano muito dinâmico uniu professo-
res, alunos e assistentes técnicos num “abraço à 
escola”. Na Escola Básica, à mesma hora, os alu-
nos visualizaram videoclip do poema “Gentileza”, 
musicado por Marisa Monte e com “gestos do 
coração” partilharam corações de papel.

 Na expectativa de terem sido promovi-
das atitudes positivas num espaço de cres-
cimento e aprendizagem, o departamento 
espera continuar a contribuír para o envol-
vimento dos alunos na realização de ativi-
dades que potenciem o desenvolvimento 
de competências linguístico-culturais e de 
interação e socialização entre pares.
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Jovens da Sobreira
vencem Eurockey Cup sub-15

uGuilherme Moreira e Rafael Nogueira integram a equipa da AD Valongo que venceu esta competição de clubes europeus, organizada
     pela Real Federação Espanhola de Patinagem.

Casa do Povo da Sobreira:
formação é reconhecida

Rafael e Guilherme não são os primeiros atletas formados na Sobreira 
a saírem para outros clubes maiores, como é o caso da AD Valongo.

Rui Mendes, da Comissão Administrativa, diz que esta é uma 
prática comum e que a Casa do Povo da Sobreira tem vindo a alimentar 
vários clubes grandes com atletas da sua formação.

Algo que o responsável diz ser positivo para o clube, que vê reco-
nhecido o seu trabalho enquanto formador. “Aqui os atletas começam 
desde pequeninos a aprender a andar de patins. O Valongo pega 
nos melhores atletas e complementa o processo formativo que já foi 
iniciado noutras equipas”. 

A CP Sobreira é por excelência uma casa de formação, contando 
atualmente com 167 atletas nas diferentes modalidades. No hóquei em 
patins estão 70 atletas, em sete equipas, em todos os escalões, desde 
benjamins a seniores.

Esta época a CP Sobreira pode conseguir colocar, pela primeira vez 
na sua história, duas equipas no nacional. Os sub-15 já passaram à fase 
de apuramento e precisam, apenas, de duas vitórias para carimbar a pas-
sagem ao nacional. Os sub-17 estão em segundo lugar e bem encami-
nhados para alcançar o mesmo objetivo.

G
UILHERME MOREIRA 
e RAFAEL NOGUEIRA 
são os mais recentes 
campeões europeus de 
clubes de hóquei em 

patins. Os dois atletas da Sobrei-
ra, Paredes, integram a equipa de 
sub-15 da Associação Desportiva 
de Valongo que venceu a 8.ª edi-
ção do Eurockey Cup sub-15, uma 
competição de clubes europeus de 
hóquei em patins, que decorreu em 
Espanha, de 31 de outubro a 3 de 
novembro.

O torneio é organizado pela 

Real Federação Espanhola de Pa-
tinagem e pela Federação Catalã 
de Patinagem e reúne as melhores 
equipas dos principais campeona-
tos nacionais.

A equipa do AD Valongo venceu 
a partida decisiva com o Caldes, por 
3-0 e conquistou, pela primeira vez, 
o trofeu.

“Senti-me muito feliz e orgu-
lhoso do esforço que fizemos. O 
trabalho da equipa foi recompen-
sado”, diz o guarda redes da equipa 
valonguense, Rafael Nogueira. “Foi 
uma experiência ótima, puder-
mos trabalhar com novas equipas 
e trazer o título para casa”, acres-
centa o defesa Guilherme Moreira. 

Para alcançar o primeiro objeti-
vo da época, ser campeã da Euro-
pa, a AD Valongo teve de enfrentar 
algumas das melhores equipas da 
Europa. “Sabíamos que o nível de 
exigência era elevado, mas está-
vamos preparados para qualquer 
jogo”, sublinham.

Este foi o primeiro trofeu euro-
peu conquistado pelos dois atletas 
da Sobreira, que também já tinham 
sido campeões nacionais. A equipa 
de sub15 do AD Valongo está atual-
mente a disputar a 2.ª fase distrital 
do campeonato, levando zero der-
rotas em 10 jornadas, e pretende 
lutar pelo título nacional.

Rafael está no clube há cinco 

anos e Guilherme há sete, mas já se 
conheciam desde os tempos em que 
jogavam na Sobreira. Rafael tinha 
seis anos e Guilherme cinco quando 
começaram a dar os primeiros pas-
sos no hóquei em patins da Casa do 
Povo da Sobreira.

“A minha mãe queria que ex-
perimentasse um desporto dife-
rente do futebol. E eu escolhi o 
hóquei. No início não queria vir 
aos treinos, mas depois aprendi 
a gostar”, conta Rafael. Já Guilher-
me diz que praticamente nasceu no 
hóquei. “O meu irmão já jogou na 
Sobreira e no Valongo e eu cresci 
a vê-lo jogar”. 

Apesar do papel importante 
que a Casa do Povo da Sobreira teve 
na sua formação, Rafael e Guilher-
me acabaram por mudar de clube 
em busca de objetivos maiores. “A 
AD Valongo tem melhores condi-
ções, está melhor classificado e 
isso motiva mais os jovens. Mas 
a Casa do Povo da Sobreira tam-
bém tem uma boa formação. Foi 
aqui que aprendemos a jogar hó-
quei”, contam.  

O sonho é jogar
num clube “grande”

Rafael e Guilherme querem che-
gar mais longe no hóquei em patins 
e sonham com a possibilidade de jo-
gar num clube “grande”. Rafael gos-
tava de seguir as pisadas de atletas 
como Ângelo Girão, guarda redes 
do Sporting, ou Bernardo Mendes, 
guarda redes da AD Valongo, que 
também é natural da Sobreira e já 
conquistou vários títulos na moda-
lidade, incluindo o de campeão do 
mundo.

Guilherme gostava de alcançar 
os mesmos objetivos que o hoquis-
ta português Hélder Nunes, que 
joga atualmente no Barcelona.

Para lá chegar, dizem, é neces-
sário manter a “humildade, o foco 
e a determinação e trabalhar mui-
to para conciliar o hóquei com os 
estudos”. Apesar de terem treinos 
quatro vezes por semana e jogos aos 
domingos, Rafael e Guilherme, que 
estão no 8.º e 9.º ano, têm consegui-
do manter as boas notas.

HELENA NUNES
— texto —
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O 
MUNICÍPIO DE PAREDES ho-
menageou mais de 30 despor-
tistas, clubes, associações e en-
tidades ligadas ao desporto na 
Gala de Desporto realizada no 

Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Pare-
des, a 22 de novembro.

O objetivo foi homenagear os desportitas 
paredenses que se destacaram nas várias mo-
dalidades na época 2018/2019.

Na gala foram distinguidos a nível indi-
vidual os atletas: - João Ribeiro, tricampeão 
nacional de Rallycross e vencedor de 3 Taças 
de Portugal; - José Santos vice-campeão da 
Taça de Portugal Nacional de Boccia Sénior; 
- Orlando Santos, 1.º lugar individual na fase 
de apuramento do Campeonato Nacional 

Mais de 30 atletas e clubes
homenageados na Gala de Desporto

de Boccia Sénior; - António Sousa, campeão 
nacional e vencedor da Taça de Portugal de 
BTT; - Nelson Neto, campeão nacional de 
amadores em 2018 e 2019; - André Barbosa, 
vice-campeão do XVIII torneio internacional 
Karaté Valle de Pielagos (Espanha); - e Rafael 
Nogueira e Guilherme Moreira, campeões 
europeus de hóquei em patins sub-15 pela 
Associação Desportiva de Valongo.

Já a título coletivo foram distinguidos 
24 clubes e associações desportivas: - Clube 
Andebol de Baltar: vencedor da Taça da As-
sociação de Andebol do Porto, equipa inicia-
das femininas, e do campeonato regional 2.ª 
Divisão, equipa juvenis femininas; - Promov 
Rebordosa Andebol: campeão regional, in-
fantis masculinos, e vice-campeão nacional, 
master femininas; - Atletismo, Casa do Ben-
fi ca Paredes: 5.º lugar no Quilómetro Jovem 
Regional; - Trail Team Bifase: campeã nacio-
nal de Trail e Trail Endurance por equipas e 

vice-campeã nacional Ultra Trail; Badminton 
- Agrupamento de Escolas de Vilela: vários 
títulos de campeões regionais; - União Sport 
Clube de Paredes Basquetebol; - Boccia Sé-
nior – equipa da junta de freguesia de Lor-
delo, 2.ª classifi cada na fase de apuramento 
do Campeonato nacional e equipa da junta 
de freguesia de Rebordosa, vice-campeã na-
cional; - BTT Desporto Escolar – Agrupamen-
to de Escolas de Paredes; - Aliança Futebol 
Clube de Gandra: presença na fi nal da Taça 
da Associação de Futebol do Porto na época 
2018/2019; - Clube de Futebol de Vandoma: 
subida à 1.ª Divisão Distrital; - Imperial Sport 
Clube Sobreirense: subida à 1.ª Divisão, Dis-
trital; - Rebordosa Atlético Clube: campeão 
da série 2 da Divisão de Elite da AF Porto e 
subida à 1.ª Divisão Distrital dos juniores A e 
juniores D; - Sport Clube Nun’Álvares: subida 
à 1.ª Divisão Distrital da AF Porto escalões 
iniciados e juniores; - Aliados Futebol Clube 
de Lordelo: Futsal Feminino; - Rebordosa Fut 

Clube Desportivo: campeão da Divisão Honra 
escalão de benjamins e campeão da Divisão 
de Elite no escalão Petizes; - Paredes Golfe 
Clube: campeão norte e campeão nacional de 
Pitch & Putt 2019; - Associação de Karatecas 
Vale do Sousa: várias medalhas em competi-
ções nacionais e internacionais; - Clube A. S. T. 
Kickboxing e Muay Thai: vários títulos nacio-
nais e internacionais; - Associação Desportiva 
Patinagem Artística Paredes: vice-campeões 
nacionais dança, vice-campeões distritais de 
dança e de fi guras obrigatórias; - Clube Ami-
gos Petanca Lordelo: Campeão da Zona Norte 
e da Taça da Associação de Petanca da Zona 
Norte e vencedor da Taça de Portugal; - Pare-
des Polo Aquático: presença no Campeonato 
Nacional, com equipa infantis mistos, obteve 
2.º lugar; - Paredes Aventura: 1.º lugar no ran-
king Circuito Norte Jovem de Clubes e Circui-
to Douro Jovem de Clubes; - Agrupamento de 
Escolas de Vilela: Curso Profi ssional de Técnico 
de Apoio à Gestão Desportiva.

PUB
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Clubes e associações
distinguidas:

- Clube Andebol de Baltar

- Promov Rebordosa Andebol

- Atletismo Casa do Benfica em Paredes

- Trail Team Bifase

- Agrupamento de Escolas de Vilela

- União Sport Clube de Paredes - Basquetebol

- Boccia Sénior – junta de freguesia de Lordelo

- Boccia Sénior - junta de freguesia de Rebordosa

- BTT Desporto Escolar – Agrupamento de Escolas de 

Paredes

- Aliança Futebol Clube de Gandra

- Clube de Futebol de Vandoma

- Imperial Sport Clube Sobreirense

- Rebordosa Atlético Clube

- Sport Clube Nun’Álvares

- Aliados Futebol Clube de Lordelo: Futsal Feminino

- Rebordosa Fut Clube Desportivo

- Paredes Golfe Clube

- Associação de Karatecas Vale do Sousa

- Clube A. S. T. Kickboxing e Muay Thai

- Associação Desportiva Patinagem Artística Paredes

- Clube Amigos Petanca Lordelo

- Paredes Polo Aquático

- Paredes Aventura

- Agrupamento de Escolas de Vilela: Curso Profissio-

nal de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva

Oito homenageados a título individual

João Ribeiro
Rallycross

José Santos
Boccia Sénior

Orlando Santos
Boccia Sénior

António Sousa
BTT e Ciclocrosse

André Barbosa
Karaté

Nelson Neto
Equitação

Rafael Nogueira e Guilherme Moreira
Hóquei em patins
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Divisão Elite da AF Porto    |    Aliança de Gandra, 1  —  Vila Caiz, 1

N
a 13.ª jornada da Divisão 
Elite, o Aliança de Gandra 
recebeu o Vila Caiz com o 
objetivo de dar uma boa 

resposta perante o desaire da se-
mana anterior.

No final do encontro frente 
ao São Pedro da Cova, na última 
jornada, Mário Rocha tinha ad-
mitido algum receio quanto ao 
futuro da equipa gandarense face 
a uma exibição pouco conseguida 
dos seus homens em Gondomar. 
As previsões do técnico viriam a 
confirmar-se no jogo desta ronda 
frente ao conjunto amarantino, já 
que o Gandra ficou em desvan-
tagem no marcador logo aos 10 
minutos. Brandão protagonizou 
uma má saída frente a Diogo Luís 
que, com frieza e a ajuda do pos-
te, inaugurou o marcador.

Ainda assim, a turma da casa 
não precisou de muito tempo até 
empatar a partida, numa jogada 
rápida e de entendimento, Frazão 
estabeleceu o empate.

Depois da igualdade, o jogou 
tendeu para o equilíbrio, o Alian-
ça de Gandra podia ter chegado 
à vantagem através do cabecea-
mento de Diogo Almeida, mas a 
bola passou por cima da barra. Do 
outro lado, foi Ba a “não ter cabe-
ça” suficiente.

As equipas chegaram ao in-
tervalo empatadas e na segunda 
parte os da casa entraram mais 
fortes e dominadores. A turma 
gandrense obrigou os amaranti-

Tropeção tira Gandra do pódio
CRISTINA BORGES

— texto e foto —

Divisão Elite da AF Porto    |    Marco 09, 1  —  Rebordosa, 1

C
om apenas um registo de duas vi-
tórias consecutivas esta época, o 
Rebordosa deslocou-se a Marco de 
Canaveses para defrontar a equipa 

local e ampliar para dois o apontamento de 
dois triunfos seguidos. 

Com casa cheia e a jogar frente aos seus 
adeptos, o Marco 09 quis aplicar-se para 
alegrar as bancadas. A equipa de José Oli-
veira esforçou-se e foi a primeira a chegar 
à vantagem. Aos 35 minutos, Carlos cabe-
ceou certeiro e fez o 1 – 0.

Até ao intervalo, o encontro mante-
ve-se a um ritmo elevado, num jogo com 
muita luta e disputas de bola, mas sem mu-
dança no marcador.

Na segunda parte, Tonanha implemen-
tou uma autêntica revolução na equipa 
com três substituições de uma assentada. 
A entrada de Cláudio, Ratinho e Migas teve 
resultado praticamente imediato com este 
último a empatar a partida. O avançado re-
bordosense aproveitou um contra-ataque 
rápido para se isolar e rematar sem hipóte-
se para Paulo Freitas.

A igualdade permitiu uma toada de 
“pergunta resposta” com ambas as equipas 
a protagonizarem lances de perigo. A pon-

Liderança mantém-se
taria não se mostrava afinada e as investi-
das não surtiram efeito, mantendo o jogo 
empatado até ao apito final.

O empate aumentou para seis o núme-
ro de jogos sem vencer fora de portas do 
Rebordosa, que manteve ainda assim a li-
derança da Divisão Elite com 25 pontos. Já 
o Marco 09 aumentou para três o número 
de jogos consecutivos sem ganhar e ocupa 
a oitava posição com 21 pontos.

No final do encontro, Tonanha conside-
rava: “Foi um bom jogo, onde as equipas 
dominaram a partida em momentos di-
ferentes e, portanto, onde se fixou um 
resultado que se aceita”. 

Apesar do empate o técnico rebordo-
sense assumia: “Foi um jogo difícil frente 
a um adversário difícil, como são todos, 
mas onde obtivemos um resultado que 
considero positivo”. Tonanha explicou 
“foi uma semana complicada, tivemos 
jogadores doentes, outros a recuperar 
de lesões, e a equipa ressentiu-se um bo-
cadinho. Ainda assim, fizemos uma exi-
bição aceitável”.

A igualdade não retirou a liderança da 
prova, mas Tonanha alerta: “Acho que vai 
ser este o registo até ao final da época, 
os pontos vão estar muito caros e vamos 
ter muito equilíbrio até ao final”.

CRISTINA BORGES
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nos a recuar as linhas e a jogar no 
seu meio-campo defensivo para 
impedir as oportunidades cria-
das pelo conjunto orientado por 
Mário Rocha. O Gandra produzia, 
mas o esférico parecia não querer 
entrar na baliza de Alex. Maurício 
e Diogo Almeida eram os mais ati-
vos, mas não conseguiram evitar 
o empate a uma bola que se veri-
ficou no final da partida.

A igualdade atirou o Aliança 
de Gandra para o 4.º lugar da ta-
bela classificativa, somando por 
esta altura 22 pontos. O Vila Caiz 
é 13.º com 12.

No final do encontro, Mário 
Rocha assumia a intranquilidade 
da sua equipa, mas considera-
va que a vitória seria o resulta-
do mais justo: “Sabíamos que 
a equipa se sentia um pouco 
intranquila face ao resultado 
da jornada anterior. Sabíamos 
também que, se entrássemos 
bem no jogo, essa intranquili-
dade poderia passar. Aconteceu 
precisamente o contrário e tive-
mos muita dificuldade em con-
trariar o futebol praticado pelo 
adversário. Ainda assim, penso 
que merecíamos vencer o jogo 
e estamos numa fase em que a 
sorte nos tem escapado e, por 
isso, temos de continuar a tra-
balhar”.

O empate colocou o Aliança 
de Gandra na 4.ª posição da tabe-
la classificativa, lugar desconhe-
cido até então pelos gandrenses 
esta época. Sobre o cenário, Má-
rio Rocha desvaloriza a “queda” na 

classificação e salienta o trabalho 
desenvolvido até aqui: “A classi-
ficação não é a nossa principal 
preocupação. O campeonato 
está muito equilibrado. As equi-

pas estão muito juntas, será 
assim até ao final, e quem con-
seguir ser mais regular vai ficar 
nos lugares cimeiros. Traba-
lhamos para que o Gandra seja 

uma dessas equipas. Estou con-
tente com o que temos feito e 
acreditamos que a forma como 
começámos o campeonato é 
aquela que devemos manter”.
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F
oi uma jornada negra para as 
equipas de Paredes que mili-
tam na 1.ª e 2.ª Divisão Distrital 
da Associação de Futebol do 

Porto, já que os conjuntos do conce-
lho não somaram qualquer vitória.

A 10.ª ronda da 1.ª Divisão, Série 
1, ditou o dérbi paredense entre Pa-
rada e Vandoma. Os vandomenses 
deslocaram-se a Parada de Todeia 
para defrontar a equipa local, num 
jogo onde os golos só surgiram na 
segunda parte. Os visitantes foram 
os primeiros a chegar à vantagem, 
aos 53 minutos, por intermédio de 
Rui, mas aos 70 Guedes empatou a 
partida. Até ao final do encontro o 
marcador não viria a alterar-se e o 
dérbi do concelho terminaria mes-
mo empatado. Com a igualdade, o 
Vandoma ascendeu ao 7.º lugar e 
soma agora 15 pontos, o Parada é 
9.º classificado com 11.

Na mesma divisão, o Sobreiren-
se mantém a “queda descendente”. 
A equipa da Sobreira não vence 
desde a terceira jornada, precisa-

D
epois da primeira vitória 
fora de portas na ronda 
anterior, o Aliados vol-
tou a “vestir o papel de 

visitante” e deslocou-se a Vila Meã 
para defrontar a equipa local.

A turma de Juvenal Brandão 
chegava a Amarante motivada pela 
vitória, já os da casa haviam perdido 
frente ao Freamunde e “tinham de 
mostrar serviço”. Perante tal cená-
rio, assistiu-se a uma primeira parte 
equilibrada com os lordelenses a 
terem mais domínio e maior posse 
de bola. Apesar da superioridade, 
os visitantes não conseguiram “fa-
turar” as jogadas criadas e o nulo 
manteve-se até ao intervalo.

No segundo tempo, os ho-

Aliados empata sem marcar
Divisão Elite da AF Porto    |    Vila Meã, 1  —  Aliados de Lordelo, 1
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mens da casa entraram melhores 
e mais dominadores. A turma de 
Arlindo Gomes obrigou o Aliados 
a concentrar-se defensivamente e 
a apostar no contra-ataque. 

As oportunidades de golo 
eram escassas e só, a cinco minu-
tos do fim, é que as redes “abana-
ram”. Paulo, de cabeça, colocou os 
amarantinos em vantagem. Mas o 
Aliados não desistiu de procurar o 
golo, que chegou já no período de 
descontos. Mika acertou na baliza 
errada e permitiu aos lordelenses 
festejarem.

A desilusão nos rostos dos ho-
mens de Vila Meã era evidente e 
a equipa da casa ainda podia ter 
voltado a marcar, mas a bola ba-
teu na barra.

No final, o empate a uma bola 
foi o resultado que ditou a desci-

da ao 5.º lugar do Aliados, com 22 
pontos, os mesmos que 3.º e 4.º 
classificados. O Vila Meã ascendeu 
à 10.ª posição e soma 15 pontos.

No fim do jogo, Juvenal Bran-
dão afirmava “ambas as equipas 
tentaram ganhar, mas não con-
seguiram”. O técnico lordelense 
recusou falar em “empate precio-
so” e defendeu apenas: “Soma-
mos um ponto e não deixamos 
o adversário aproximar-se”. 

Quanto ao facto de a equipa 
ter voltado a marcar mesmo no 
final da partida, mostrando, mais 
uma vez, crença e ambição, Juve-
nal Brandão assegura: “A equipa 
tem demonstrado isso várias 
vezes. Tem tido atitude e dá 
tudo no campo. Nem sempre 
conseguimos dominar o jogo 

todo, nem jogar sempre como 
queremos, porque temos ad-
versários de qualidade do outro 
lado, como foi o caso deste Vila 

Divisão Honra da AF Porto    |    Nun’Álvares, 1  —  Gens, 2

D
epois de assumir a lide-
rança da Divisão de Hon-
ra, o Nun’Álvares recebeu 
o Gens na 11.ª jornada da 

competição. 
A jogar em casa e motivado por 

segurar “o rótulo de líder”, a equipa 
orientada por Eduardo Moreira não 
protagonizou uma exibição mui-
to conseguida durante o primeiro 
tempo, mas foi bafejada pela sor-
te ainda antes do intervalo. Chico 
inaugurou o marcador aos 41 minu-
tos, mas Miranda complicou as con-
tas logo a seguir. ao ver a cartolina 
vermelha e consequente expulsão.

Reduzido a dez elementos, o 
Nun’Álvares teria de se aplicar e 
concentrar para segurar a vanta-
gem durante o segundo tempo. 
Mas a equipa da casa não esteve su-
ficientemente dedicada e permitiu 
ao Gens empatar a partida através 
de uma jogada de bola parada.

Com a igualdade a acontecer 
logo no início da segunda parte, os 
visitantes cresceram e dominaram 
a partida. O conjunto de Gondo-
mar aproveitou a exibição pouco 

Meã. Ainda assim, saio muito 
orgulhoso da atitude da equipa, 
que já o vem fazendo com regu-
laridade”.

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

Tarde desinspirada culmina em derrota
CRISTINA BORGES
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inspirada dos recaredenses, que 
pareciam não se encontrar coleti-
va e individualmente. A turma de 
Paulo Meneses acreditava que era 
possível chegar ao golo da vitória 
e não se enganou. Aos 84 minutos, 
Henrique bisou no encontro e fez o 
segundo para a sua equipa.

O Nun’Álvares averbou assim 
a segunda derrota da época, mas 
manteve a liderança do campeona-
to. A equipa de Recarei preservou 
os 21 pontos, mais um que o segun-
do classificado, o Rio Moinhos. O 
Gens ocupa a 11.ª posição e soma 
14 pontos.

No final da partida, Eduardo 
Moreira assumia a justiça do resul-
tado e a má exibição da sua equipa: 
“A equipa não se encontrou, não 
esteve no seu melhor nível, quer 
coletivo, quer individual, e o re-
sultado acabou por ser o espelho 
disso mesmo. Foi o pior jogo que 
fizemos esta época e, por isso, 
esta derrota acaba por ser justa”. 

O técnico recaredense apontou 
o “relaxamento” da equipa como 
explicação para a má exibição: 
“Nunca estamos a contar perder, 
sabíamos que o Gens tinha mu-

dado de treinador recentemente 
e. por isso. aumentado os níveis 
de confiança. Não estávamos à 
espera de facilidades, de forma 
alguma, mas acho que a própria 
equipa relaxou um bocadinho e 
olhou para a diferença na tabela 
classificativa”.

Apesar do desaire, o Nun’Álva-
res manteve a liderança da Divisão 
de Honra, facto desvalorizado por 
Eduardo Moreira: “Mesmo que a 
liderança tivesse sido perdida, 
nada estava perdido. Decorreram 
apenas onze jornadas e ainda há 
muitas batalhas para enfrentar, 
de uma semana para a outra as 
coisas podem facilmente mudar”.

mente, frente ao Parada. O conjun-
to orientado por Eduardo Taveira da 
Mota voltou a contabilizar nova der-
rota, desta vez, frente ao S. Félix da 
Marinha por 1 – 2. Os sobreirenses 
são os primeiros da “zona de desci-
da” com apenas cinco pontos. 

Na Série 2, da 1.ª Divisão, o So-
brosa deslocou-se a Paços de Ferreira 
para defrontar o Raimonda. A equi-
pa comandada por Cristiano Santos 
inaugurou o marcador, ao minuto 15, 
com o golo de Tiago Costa. Três minu-
tos depois, Tiaguinho empatou para 
os da casa e, à passagem da meia 
hora de jogo, o médio bisou e fez a 
reviravolta no marcador. E quando se 
pensava que os pacenses arrecada-
riam os três pontos, os sobrosenses 
marcaram o tento da igualdade. Tozé 
fez o 2 – 2 a cinco minutos do fim. O 
Sobrosa está por esta altura no nono 
lugar com 14 pontos.

Na Série 1, da 2.ª Divisão, o Bal-
tar averbou uma derrota pesada 
por 4 – 0, em Matosinhos, frente ao 
Ventura SC. A turma orientada por 
Belmiro Correia somou a segunda 
derrota consecutiva e está na nona 
posição com 14 pontos.

CRISTINA BORGES
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Dérbi paredense termina
empatado, em jornada sem vitórias
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T
EM SIDO NOTÍCIA de 
destaque na imprensa 
regional e nacional o 
conflito entre o jogador 
paredense Rui Caetano 

e o Futebol Clube de Paços de 
Ferreira, em torno de um alegado 
vínculo contratual, assinado entre 
as partes, para o ingresso do jo-
gador no plantel dos castores, na 
época 2019/2020.

O presidente do clube nega a 
existência de tal contrato, mas o 
jogador garante que sim e diz ter 
provas. O Sindicato de Jogadores 
Profissionais de Futebol (SJPF) tam-
bém já veio desmentir a posição do 
FC Paços de Ferreira e promete de-
fender o atleta de 28 anos.

A polémica estalou de vez 
na semana passada depois de o 
presidente do FC Paços de Fer-
reira, Paulo Gonçalves, ter afirma-
do, numa entrevista ao jornal O 
JOGO, que o clube tinha interesse 
em Caetano, mas não chegou a 
assinar qualquer contrato com o 
jogador.

A resposta de Caetano não 
tardou. O futebolista de Paredes 
disse estar a passar pelo pior mo-
mento da sua carreira, na confe-
rencia de imprensa realizada pelo 
SJPF, na segunda-feira, em Lisboa.

“Estou a passar o pior mo-
mento da minha carreira. Sinto-
-me triste e revoltado por estar 
sem fazer o que mais gosto des-
de maio. É uma situação difícil, 
porque fui convidado pelo pre-
sidente do Paços de Ferreira e 
disse prontamente que sim. A 
partir daí, só dependia do dire-
tor desportivo, Carlos Carneiro. 
Ele disse sempre que estava 
tudo fechado e houve uma tro-
ca de mensagens, onde prome-
teu que ia ser jogador do Paços 

Polémica entre Caetano e o FC Paços de Ferreira
uEm causa está um alegado contrato assinado entre as partes para o ingresso de Rui Caetano no plantel esta época.
uSindicato dos Jogadores denuncia o incumprimento contratual do clube e promete apoiar o jogador. 

HELENA NUNES
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irá apoiar o jogador a recorrer a to-
das as vias legais à sua disposição, 
exigindo o ressarcimento dos danos 
que lhe foram causados.

Direção do Paços
de Ferreira

nega acusações

O FC Paços de Ferreira já veio 
negar a celebração de qualquer 
contrato com o atleta Rui Caetano. 
Num comunicado com sete pontos, 
o clube pacense diz ser “completa-
mente falso que o presidente ou a 
sua direção tenham negociado com 
o atleta quaisquer termos ou condi-
ções de contrato ou assumido qual-
quer vínculo do atleta ao clube.

A direção e o presidente “exigi-
rão em sede própria a clarificação 
de tudo quanto o que alega e to-
das as inverdades que resultam 
do comunicado, cujos factos fo-
ram já perfeitamente clarificados 
entre as partes envolvidas em 
momento anterior”.

“Julgava o Futebol Clube de Pa-
ços de Ferreira, e a sua direção, que 
tudo estaria perfeitamente esclare-
cido com o atleta e o seu sindicato, 
e para tanto teve o cuidado de soli-
citar uma reunião à qual o sindicato 
não se dignou sequer responder. 
Lamenta-se que o sindicato, numa 
tentativa de protagonismo, venha 
agora defender o indefensável, ao 
invés de se preocupar com a defesa 
do interesse efetivo dos seus asso-
ciados contra salários em atraso, 
contratos paralelos e outras situa-
ções para as quais deveria canalizar 
as suas atenções”. 

“Em sede própria, e com a 
dignidade que nos deve merecer 
todo o bom nome do Futebol Clu-
be de Paços de Ferreira, teremos, 
com certeza, a oportunidade de 
fazer valer a verdade dos factos 
aqui aduzidos”.

Fórum de treinadores 
em Cete

uO treinador Manuel Cajuda é um dos oradores convidados do
     evento dirigido a agentes e adeptos do futebol.

A FREGUESIA DE CETE, Paredes, vai 
acolher no próximo dia 7 dezem-
bro, mais uma edição do Fórum de 
Treinadores, um evento dirigido aos 

agentes e adeptos do futebol.
Promovido por David Floriano, treinador 

de futebol natural de Cete, o 7.º Fórum de 
treinadores terá oradores de renome nacional 
e internacional a abordar diversos aspetos re-
lacionados com o mundo do futebol.

Entre as figuras mais conhecidas está o 
treinador Manuel Cajuda, que estava a treinar 
um clube da II Liga, mas teve de interromper a 
carreira devido a problemas de saúde.

O Comentador de futebol e autor dos li-
vros “Planeta do Futebol” e “O Futebol com 
que Sonhei” Luís Freitas Lobo também estará 
presente, assim como António Oliveira, treina-
dor e comentador do Canal 11 e José Ribeiro, 
treinador e autor do livro “Meditar no Futebol”.

Rui Borges, ex-Leixões SC sub-23, Nuno 
Correia e Pedro Silva, empresários de jogado-
res, Hugo Tavares de Freitas, Marketing, Maria 
José Rodrigues, Coach de Alta Performance, 
João Pereira, da equipa técnica da seleção de 
Moçambique e José Rodrigues, coordenador 
da formação do Vitória SC, são os restantes 
nomes do painel.

O Fórum de treinadores realiza-se no sa-
lão nobre dos bombeiros voluntários de Cete, 
pelas 20h30.

HELENA NUNES
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de Ferreira”, disse o extremo de 
28 anos.

Nas redes sociais, Caetano já 
tinha publicado uma fotografia 
onde, alegadamente, está a assi-
nar um contrato com o FC Paços 
de Ferreira, mas na conferência de 
imprensa do SJPF fez-se acompa-
nhar de uma pasta com inúmeras 
mensagens trocadas com os res-
ponsáveis dos castores.

Sindicato
dos Jogadores

desmente
posição do clube

O Sindicato dos Jogadores tam-
bém reagiu às declarações de Paulo 
Gonçalves através de um comunica-
do publicado na sua página oficial, 
onde afirma que o jogador se sente 
prejudicado pela atitude do clube 
desde a pré-época.

O organismo presidido por 
Joaquim Evangelista diz que “o 
jogador foi convidado pelo Pa-
ços de Ferreira, na pessoa do 
seu presidente, para regressar 
ao clube na época desportiva 
2019/20” e que “Rui Caetano 
assinou contrato e confirmou 
o seu compromisso para com o 
clube, rejeitando todas as de-
mais propostas que lhe foram 
apresentadas”.

O SJ diz, ainda, que “durante 
mais de seis meses, o jogador 
aguardou que a administração 
do clube se dignasse proceder à 
conclusão dos aspetos formais de 
celebração do contrato e enviá-lo 
para registo na Liga, bem como a 
indicação do dia e hora para in-
tegrar os trabalhos da equipa” o 
que nunca veio a acontecer.

Numa conferência de imprensa 
promovida na segunda-feira, 25 no-
vembro, o presidente do SJ disse que 

tudo fizeram para obter uma posi-
ção consensual e acusou o FC Paços 
de Ferreira de ser o responsável pela 
situação e querer vitimizar-se. 

“Agendámos uma reunião 
com o presidente do clube, mas 
paralelamente também agendou 
com o jogador para tentar resol-
ver o assunto e não quisemos 
intervir, porque queríamos que 
fosse o jogador a resolver. Mas 
nada se resolveu e só queremos 
repor a verdade. Se o clube não 
quer resolver de uma forma ami-
gável, temos de recorrer para a 
vias legais. Atenção, o Paços de 

Ferreira é um clube exemplar no 
sentido de cumprimento e pelo 
qual tenho muito respeito”. Joa-
quim Evangelista citou os nomes 
dos responsáveis pela situação. 
“Quando soube que era sobre o 
Caetano que queria falar, o pre-
sidente deixou de me atender 
o telefone e remeteu o assunto 
para o diretor desportivo. O que 
aconteceu não é digno de um 
presidente, nem de um diretor 
desportivo, nunca ninguém tem 
a culpa e ninguém assume res-
ponsabilidade”.

Face a esta situação, o SJ diz que 
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Cláudio Ferreira sagrou-se
vice-campeão nacional em Paredes

uCampeonato Portugal Trial 4x4 decorreu a 17 de novembro, em
     Vandoma

C
láudio Ferreira fez história em Pa-
redes, no Campeonato Portugal 
Trial 4x4 e venceu a classe abso-
luto da grande final disputada em 
Vandoma. No final das três horas 

de resistência o piloto da Auto Higino levou 
a melhor e sagrou-se o primeiro bicampeão 
nacional absoluto de trial 4x4. Depois de 
uma época de altos e baixos, o piloto con-
quistou ainda o título de tricampeão da clas-
se Super Proto.   

Na classe Proto, Rui Rocha (Team Rj69) sa-
grou-se campeão nacional, depois de chegar 
a Paredes em desvantagem, a 12 pontos de 
Marcelo Lopes (Team Lucrofusão).

Carlos e Rafael Gomes entraram em pista 

para confirmar o título logo no ano de estreia. 
A matemática já lhes era favorável, mas a au-
sência do principal concorrente garantia a 
festa da dupla.

Já com o título conquistado, o campeão 
da Promoção, João Fernandes, (Jovi Team) 
arriscou experimentar a Extreme em Paredes 
e completou 14 voltas ao circuito, mais 5 do 
que o segundo e terceiro classificados.

Na classe UTV/Buggy venceram Carlos 
Martins e João Pinto (Reciclopeças Team), em 
Promoção César Carneiro e Paulo Silva (Team 
Sequeiros) e em Fun Nuno Urbano e José Luís 
Rosário.

Os campeões nacionais de trial 4x4 têm 
presença garantida na Gala dos Campeões 
da FPAK – Federação Portuguesa de Automo-
bilismo e Karting – num reconhecimento do 
CPT4x4 e da própria modalidade. 

G
avin Campbell é o novo treinador 
dos Lumberjacks para a próxima 
temporada, anunciou a equipa pa-
redense na sua página no Facebook. 

O treinador americano conta com uma 
larga experiência internacional, tendo já con-
quistado seis títulos nacionais nos diferentes 
países por onde passou. Depois de sete anos 
a trabalhar como coordenador das special 
teams em diferentes universisades america-
nas decidiu aventurar-se fora do país, tendo 
treinado na Polónia, Eslováquia, e Filipinas.

Gavin Campbell chega a Paredes depois 
das “informações positivas recolhidas 
junto de ex-atletas dos Lumberjacks, que 

Gavin Campbell é o novo treinador dos Lumberjacks
uO treinador americano de 40 anos vai orientar a equipa paredense na próxima época.  

treinei noutros clubes”. O americano diz que 
os Jacks são o tipo de projeto que gosta de 
abraçar, “uma equipa que já experimentou 
o sucesso e desejar retomar o estatuto”.

O Paredes Lumberjacks compete, atualmen-
te, na Liga Portuguesa de Futebol Americano. 

Na abertura da nova época, os Lumber-
jacks foram eliminados do Torneio dos Funda-
dores, pelo Lisboa Devils, campeão nacional e 
atual detentor do trofeu.

O campeonato nacional arranca em feve-
reiro do próximo ano.

Clube tem nova direção 
Desde setembro que o clube é liderado 

por Rui Abreu, eleito pelos sócios para suce-
der a Cristiano Santos, que esteve na direção 

do clube nos últimos dois anos.
Os novos corpos sociais do clube para o biénio 

2019/2021 foram eleitos em setembro. Rui Abreu 
chegou à liderança dos Lumberjacks 10 anos de-

pois de ter integrado o primeiro plantel ainda nos 
relvados da Agrária, em Paços de Ferreira.

A assembleia geral é presidida por Luís 
Silva e o Conselho Fiscal por Romeu Tavares. 

HELENA NUNES
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GOMES DE SOUSA

Natural de Sobrosa, onde 
nasceu a 6 de Maio de 
1892, o dr. Carlos Pinto 
de Meireles era filho de 
Inácio Pinto de Sousa e 

Castro, cortador de carnes verdes e 
de Amélia Clotilde de Meireles, ocu-
pada no governo de sua casa, neto 
paterno de Joaquim Pinto de Sousa 
e Castro e de Vitorina Ribeiro, neto 
materno de Joaquim de Meireles e 
de Maria Moreira da Silva.

Inácio e Amélia, ambos naturais 
de Sobrosa, casaram nesta fregue-
sia e tiveram onze filhos, entre eles: 

- Herena. Nasceu em Ouzarém, 
em Sobrosa, a 7 de Outubro de 
1888. Padrinhos os tios maternos 
António de Meireles e Emília Augus-
ta de Meireles. faleceu em Castelões 
de Cepeda a 14 de Março de 1972.

- O dr. Carlos. Nasceu em Sobro-
sa a 6 de Maio de 1892 e faleceu a 
28 de Outubro de 1928. Solteiro, 
com geração.

- Alfredo Pinto de Meireles. Nas-
ceu a 9 de Janeiro de 1903, casou 
com Alzira Coelho Meireles, nascida 
a 29 de Maio de 1904, filha de An-
tónio Coelho da Rocha e Silva e de 
Maria Augusta Coelho de Meireles, 
da Casa da Varziela.

- Maria do Carmo Coelho Pinto 
de Meireles. Casou com José Belmi-
ro Francisco Dias.

- Ramiro Pinto de Meireles. Pre-
sidente da Câmara Municipal de Pa-
redes. – 1956-1957.

Não é fácil fazer a história desta 
família a partir de 1890, até 1911, 
por não estarem tão disponíveis (no 
ADP) os livros desta época.

Esta é a família de Inácio:
Joaquim Pinto de Sousa e Cas-

O DR. CARLOS MEIRELES
tro, filho de Claudino Pinto e Joa-
quina Pacheco, da Feira, neto pater-
no de Bernardino Pinto e de Custó-
dia da Costa, de Gaia, neto materno 
de José Pacheco e de Ana Maria de 
Sousa, da Feira, casou em Freamun-
de a 7 de Junho de 1844 com Vito-
rina Ribeiro, filha de António José 
Ribeiro e de Luciana Nunes ou de 
Matos, neta paterna de António 
Ribeiro e de Francisca Rita, de Gan-
darela, neta materna de Bernardino 
Ferreira de Matos e de Maria Nunes, 
todos de Freamunde.

Tiveram:
1. Lucrécia. Nasceu no lugar de 

Gaia, em Freamunde, a 30 de Abril 
de 1845. Padrinhos Claudino e Lu-
crécia Pinto, avô e tia paternos. Fale-
ceu em Vilela, Paredes, a 18 de Maio 
de 1934.

2. Claudino. Nasceu em Campas, 
Sobrosa, a 6 de Março de 1847.

3. Maria. Nasceu em Campas a 21 
de Março de 1849. Faleceu em São 
João das Caldas, de Guimarães, a 8 de 
Março de 1936.

4. Luís. Nasceu em Campas a 10 
de Setembro de 1851. Madrinha a tia 
Joaquina Pinto. 

5. Valentina. Nasceu em Campas a 
5 de Novembro de 1853.

6. Joaquim. Nasceu em Campas a 
31 de Março de 1856.

7. Júlio. Nasceu em Campas a 4 de 
Novembro de 1858. Padrinhos Clau-
dino e Joaquina Pinto, avô e tia pater-
nos, de Freamunde.

8. José. Nasceu em Campas a 11 
de Abril de 1861.

9. Inácio. Nasceu em Campas a 1 
de Agosto de 1863.

A dita Amélia Clotilde, filha de Joa-
quim de Meireles e de Maria Moreira 

da Silva e Pinho, nasceu em Ferreiros, 
Sobrosa, a 9 de Agosto de 1858. Era 
neta paterna de Manuel Caetano de 
Meireles e de Maria Joaquina Coelho, 
de Tourilhe e neta materna de João 
Moreira da Silva e de Custódia Maria 
Ferreira, de Ferreiros, todos desta. 

Joaquim de Meireles, com Sen-
tença Apostólica de Dispensa Matri-
monial por serem parentes consan-
guíneos em 3º e 4º graus, casou com 
Maria Moreira da Silva Pinho, em 9 de 
Março de 1845. 

O Joaquim era neto paterno de 
Custódio José Pereira de Meireles e de 
Josefa Luísa Alves Monteiro, do Bairro, 
em Mouriz e neto materno de Joa-
quim Pacheco e de Custódia Coelho, 
que foram de Tourilhe. 

A Maria era filha de João Moreira 
da Silva e de Custódia Maria Ferreira, 
dos Ferreiros, em Sobrosa, neta pater-
na de João Moreira da Silva e de Jose-
fa Maria de Pinho, do mesmo lugar e 
neta materna de João Luís Ferreira e 
de Maria Josefa Ferreira, que foram do 
Rio, em Sobrosa.

Os filhos de Joaquim de Meireles:
1. José. Nasceu em Ferreiros a 18 

de Setembro de 1845. Baptizado pelo 
padre Ângelo de Nossa Senhora da 
Expectação. 

2. Ana. Nasceu em Ferreiros, So-
bros, a 16 de Maio de 1847. 

3. Matilde. Nasceu em Ferreiros a 
9 de Janeiro de 1849. Padrinhos Aqui-
lino de Meireles e sua irmã Ana de 
Meireles.

4. Ana. Nasceu em Ferreiros a 28 
de Março de 1851. Padrinhos os tios 
António de Meireles e Matilde de Mei-
reles. Faleceu a 31 de Março de 1909.

5. Albina. Nasceu em Ferreiros a 
10 de Julho de 1853.

6. António. Nasceu em Ferreiros a 
20 de Novembro de 1855. Padrinhos o 
tio José de Meireles e sua mulher Ana 
Joaquina de Jesus, de Tourilhe. Fale-
ceu 18 de Janeiro de 1901. 

7. Amélia. Nasceu em Ferreiros a 
9 de Agosto de 1858. Padrinhos o tio 
paterno José de Meireles e sua mulher 
Ana de Jesus, de Tourilhe. 

8. Emília. Nasceu em Ferreiros a 9 
de Junho de 1861. Padrinhos Clino de 
Meireles e Matilde Rosa de Meireles, 
ambos de Tourilhe. 

O referido Manuel Caetano de 
Meireles, filho de Custódio José Perei-
ra de Meireles e de Josefa Luiza Alves, 
da Casa do Bairro, em Mouriz, casou 
em Mouriz a 23 de Dezembro de 1818 
com Maria Joaquina Coelho, filha de 
Joaquim José Pacheco ou Pinto e de 
Custódia Maria Coelho, do lugar de 
Tourilhe e foram pais do padre Antó-
nio de Meireles de quem foram feitas 
inquirições, para admissão às ordens 
sacras, a 24 de Fevereiro de 1855. E de 
Clino de Meireles que nasceu no Bair-
ro, em Mouriz, a 30 de Janeiro de 1825, 
e em 1856 residente na cidade de San-
ta Maria de Belém, do Grão-Pará.

Carlos Pinto de Meireles matricu-
lou-se na Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto no ano lectivo 
de 1914 para 1915. No Curso P. C. N. - 
Cadeiras especiais de química, física, 
zoologia e botânica obrigatórias para 
medicina (Lei de 15 de Julho de 1914).

No ano seguinte já estava matri-
culado no primeiro ano da Faculdade 
de Medicina, nas cadeiras Anatomia 
descritiva, Histologia normal e Em-
briologia

No ano lectivo de 1916 para 1917 
matriculou-se em Anatomia patológi-
ca, Bacteriologia e parasitologia, Far-

macologia.
No ano lectivo de 1919 para 1920 

matriculou-se em Propedêutica médi-
ca, Propedêutica cirúrgica.

Nos anos seguintes estudou: 
1- Patologia médica e moléstias in-
fecciosas. 2- Patologia cirúrgica. 3- Te-
rapêutica geral e Hidrologia médica. 
4- Higiene. 5- Epidemiologia. 6- Clínica 
obstétrica. 7- Ginecologia. 8- Medicina 
legal. 9- Psiquiatria e Psiquiatria foren-
se. 10- Toxicologia.

Cumprindo o programa da refor-
ma de 1911 terminou o Curso Geral 
de Medicina, com aprovação nos qua-
tro exames de estado, no ano lectivo 
de 1921 para 1922.

Este médico ‘não coube’ no livro 
“Sobrosa História e Património”, de 
José Pinto, que lhe refere a família no 
capítulo ‘Casa das Campas’, pág. 161-
162. [Sobrosa, 2007].

O pai do dr. Carlos foi membro da 
Junta de Paróquia desde Janeiro de 
1893 até à data da implantação da re-
pública. E depois, de 1926 a 1935.

Outros familiares foram autarcas 
em Sobrosa e em Paredes, sendo a 
família actualmente ‘representada’ 
pelo deputado municipal Meireles 
Brandão.

Nota - Registo e agradeço a Cris-
tiano Marques a disponibilidade para 
a partilha de dados referentes a So-
brosa.

L
EONOR COS-
TA, do clube A. 
S. Kickboxing e 
Muay Thai dis-

putou, no passado dia 
23 de novembro, um 
importante cinturão no 
“Warriors Night 4” um 
dos maiores eventos de 
Kickboxing e Muay Thai 
Nacional.

O evento decorreu 
no pavilhão gimno-
desportivo de Canedo 
e juntou vários atletas 
de destaque em nove 
combates, três deles 
de disputa pelo cinturão Warriors 
Night.

Ana Leonor Costa enfrentou 
Neibelyn Matos, uma adversária 
do clube organizador, VH Team 
Fighters, que “mostrou muita gar-
ra durante os três assaltos na dis-
ciplina de Low Kick. Mas a nossa 
atleta mostrou mais experiên-
cia, sabendo gerir melhor todo 
o combate, embora no último já 
acusasse algum cansaço físico de-

Sete pódios no corta mato
de preparação distrital 

uRafael Jesus conseguiu o melhor resultado pela Casa do Benfica em Paredes,
     ao vencer a prova de benjamins B masculinos.
uA equipa paredense conquistou ainda o 2.º lugar no coletivo.

A SECÇÃO DE ATLETISMO 
da Casa do Benfica em Pa-
redes conquistou um total 
de seis pódios individuais 

e um coletivo no corta mato de pre-
paração distrital da Associação de 
Atletismo do Porto, realizado a 23 
de novembro no Parque Urbano de 
Paços de Ferreira.

A melhor classificação foi a de 
Rafael Jesus, que venceu a prova 
de benjamins B masculinos. Em se-
gundo ficou Afonso Lopes, da As-
sociação Desportiva e Cultural de 
Astromil e Fábio Ferreira, do Núcleo 
Barrosas Amador, fechou o pódio.

Beatriz Magalhães foi segunda 
nos juvenis femininos, com 13:38’s, fi-
cando em terceiro a colega de equipa 
Inês Magalhães, com 13:49’s. A ven-
cedora foi Diana Fernandes, da União 
Desportiva da Várzea, com 12:58’s. A 
Casa do Benfica em Paredes conquis-
tou ainda um quinto lugar, através de 
Marisa Cunha (14:37’s).

Nos juvenis masculinos André 
Lopes conquistou o terceiro lugar, 
com 15:44’s. Em segundo ficou Jor-

ge Silva, do Leixões Sport Clube, 
com 15:33’s, e em primeiro Rúben 
Pires, da UD Várzea, com 14:24’s.

Mariana Pereira foi terceira nos 
infantis femininos (5:28’s) e Alexandra 
Sousa quinta classificada (5:51’s).

Nos iniciados masculinos, Jor-
ge Jesus ficou em terceiro lugar, 13 
segundos do segundo classificado, 
André Barbosa (11:51’s), do Leixões 
Sport Club. Alexandre Lucas, (indi-
vidual) venceu com 11:41’s. Desta-
que ainda para o quarto lugar de 
Alexandre Moreira (12:08’s) e o 11.º 

lugar de Jorge Silva (14:19’s).
A Casa do Benfica em Paredes 

competiu ainda nas provas de ju-
niores masculinos, com Pedro Silva 
e João Sampaio 5.º e 6.º classifica-
dos, e em seniores femininos, com 
Patrícia Ribeiro, 7.ª classificada.

Na prova de preparação distrital 
em Paços de Ferreira a CBP alcan-
çou ainda o segundo lugar na clas-
sificação coletiva, com 73 pontos. 
Em primeiro ficou a UD Várzea (91 
pontos) e em terceiro a Associação 
Desportiva Lustosa (68 pontos).

Leonor Costa soma mais 
um título no kickboxing

uA atleta de Lordelo conquistou um cinturão no
     “Warriors Night 4”, um dos maiores eventos de
     Kickboxing e Muay Thai em Portugal.

vido às investidas da adversária. 
No final o cobiçado cinturão veio 
para a cidade de Lordelo, Pare-
des”, refere o clube A. S. Kickboxing 
e Muay Thai em nota de imprensa.

Recorde-se que em setembro, a 
atleta de Lordelo esteve nos Cam-
peonatos Europeus de Kickboxing, 
disputados na Hungria, em repre-
sentação da seleção nacional, ten-
do conquistado uma medalha de 
bronze.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
A REBELIÃO DE 30 DE SETEMBRO (II)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.ptO

s sinais haviam partido das 
igrejas, nas quais soaram as 
badaladas que despoletaram 
a revolta. A montante, as in-
formações davam conta do 

envolvimento directo de eclesiásticos na 
organização da já chamada «Revolta do 
Palácio de Cristal». Tudo isto, associado a 
correspondência suspeita apreendida, ao 
anticlericalismo vigente e a velhos ressen-
timentos locais, contribuiu para que as au-
toridades republicanas encontrassem mui-
to rapidamente os seus alvos. Tidos como 
principais mentores e instigadores da con-
jura, alguns dos padres do concelho vão 
estar na mira da autoridade local.

Na tarde de 30 de Setembro, já com a 
situação controlada no centro da vila de 
Paredes, o administrador do concelho, An-
tónio Augusto, acompanhado de uma força 
militar de Penafiel (60 praças), desencadeia 
uma «rusga» por várias freguesias. O objec-
tivo era claro: interrogar, deter, neutralizar, 
todos aqueles que eram então apontados 
como conspiradores, chefes da rebelião ou 
«cabeças de motim». Foram várias as loca-
lidades «varridas» pela autoridade. Acaba-
ram detidos os sacristães que tocaram os 
sinos a rebate, dois amanuenses da Câmara 
Municipal, padres e vários civis, durante e 
já depois da diligência inicial. 

Entre os acusados de chefiar o movi-
mento estava o Dr. António Cabral da Sil-
va Torres, advogado, notário e cunhado do 
administrador António Augusto. O suspeito 
ter-se-á de imediato homiziado em parte 
incerta, tendo a sua residência sido cerca-
da e vistoriada duas vezes pelo adminis-
trador e respectivos oficiais de diligências. 
No entanto, alguns dias depois, Cabral re-
gressa a Paredes para reabrir «a sua banca», 
aparentemente como se nada se tivesse 
passado (O Progresso de Paços de Ferreira, 
14/11/1911).  

Contudo, a «rusga» incidira especial-
mente sobre alguns párocos do concelho, 
aqueles que eram considerados ou tidos 
como «especialmente reaccionários». 
Eram, no fundo, os eclesiásticos que já no 
passado haviam demonstrado insubmissão 
às leis da República, ou que haviam feito 
ou denotado, aos olhos da autoridade ad-
ministrativa local, algum tipo de resistência 
à «republicanização» em curso. 

Poucos dias antes da sublevação, a 12 
de Setembro, os párocos de Gandra, Van-
doma e Baltar oficiariam em conjunto ao 

«Quando a comitiva seguia no lugar do Capelo, em Rebordosa, os defensores do abade decidiram ape-
drejar o carro do administrador. Na circunstância, os militares que faziam guarda ao veículo exaspe-
rados fi zeram fogo, tendo o resultado sido de lamentáveis e tristes consequências. Seis pessoas fi cam 
gravemente feridas, sendo que duas das quais acabam por falecer.»

administrador do concelho, protestando 
com palavras duras contra a famigerada Lei 
da Separação. Estas e outras atitudes colo-
cá-los-iam numa posição de forte suspeita, 
sendo rapidamente tomados como respon-
sáveis por quaisquer hostilidades perpetra-
das «contra a República».

António Augusto Gonçalves de Car-
valho, que dizia já ter tido conhecimento 
prévio de reuniões de «carácter suspeito» 
envolvendo os párocos de Castelões de Ce-
peda, (P.e Francisco da Cunha Lima), de Bal-
tar (P.e José das Neves Lobo) e de Gandra (P.e 
José Joaquim da Silva Machado), reuniões 
essas realizadas na residência deste último, 
parte à sua procura para os deter e interro-
gar. Os dois primeiros conseguem fugir an-
tes da chegada da autoridade, não sendo 
encontrados nas respectivas paróquias. Já 
Silva Machado permanece em Gandra, não 
se sabendo se por opção, ou se por não ter 
conseguido tomar o mesmo rumo que os 
colegas padres. 

Com a chegada da comitiva republica-
na à localidade, os ânimos exaltam-se. O 
povo de Gandra decide sair em defesa do 
seu abade. Corria célere o boato de que o 
administrador vinha para o prender e «ma-
tar». Segundo António Augusto, a instân-
cias do processo instaurado ao sacerdote, 
o povo apareceu «em ensurdecedora ber-
rata e atitude hostil». Ao cair da noite, Silva 
Machado é detido e levado de carro para a 
Administração do Concelho. 

Durante o trajecto, quando a comitiva 
seguia no lugar do Capelo, em Rebordosa, 

os defensores do abade decidiram apedre-
jar o carro do administrador. Na circuns-
tância, os militares que faziam guarda ao 
veículo «exasperados fizeram fogo», tendo 
o resultado sido «de lamentáveis e tristes 
consequências». Seis pessoas ficam grave-
mente feridas, sendo que duas das quais 
acabam por falecer. Joaquim Martins da 
Silva, de 19 anos, e Joaquim Moreira An-
dré, de 20, foram as vítimas mortais destes 
acontecimentos.

Segundo a versão do administrador no 
já referido processo, «o capitão comandan-
te [da força que então o acompanhava, An-
tónio Lopes Baptista] pediu e aconselhou 
o padre a que se dirigisse ao povo [instan-
do-o] a regressar a suas casas». Porém, «o 
padre tal não fez e poucos minutos decorri-
dos a força foi violentamente alvejada com 
pedras e sobre esta também foram dispa-
rados alguns tiros. A força defendendo-se 
alvejou seis indivíduos e destes já morre-
ram dois». António Augusto Gonçalves de 
Carvalho conclui de forma assertiva: «o cul-
pado de tudo isto foi inegavelmente este 
reaccionário padre». Ainda de acordo com 
a autoridade administrativa, «antes da re-
volta este padre saía por muitas vezes, para 
os lados de Braga ou Barcelos e algumas 
vezes, de noite, veio a esta vila [Paredes] ter 
conferências com o principal responsável 
e cabeça de motim Pe. Francisco da Cunha 
Lima.»

Por seu turno, o sacerdote referiria no 
mesmo processo e em sua defesa que na 
freguesia de Gandra «não houve a mínima 

manifestação com relação aos aconteci-
mentos de 30 de Setembro». E acrescen-
tou: «São as arbitrariedades, injustiças e 
violências semelhantes que fazem com que 
nesta terra a república cause horror aos 
seus habitantes». Silva Machado assegura-
va que o povo «seria hoje tão republicano 
como era monárquico em 5 de Outubro de 
1910, se não fossem os atropelos que por 
vezes se tem feito à lei», sublinhando que, 
por via disso, tinha o mesmo povo «uma 
repugnância invencível à república e a 
[considerava] como a cousa pior do mundo 
(…) Estremecem de horror, não só o povo 
desta freguesia, mas toda a gente que teve 
conhecimento da minha arbitrária e atrabi-
liária prisão, em 30 de Setembro, que deu 
ocasião a duas mortes e quatro feridos».

Levado para o Aljube, Lisboa, juntamen-
te com vários outros paredenses, em sede 
de julgamento concluíra-se «não haver 
acusação nem culpa», tendo o padre sido 
libertado. Silva Machado atribuíra a acusa-
ção a diferendos antigos com o presidente 
de Junta de Paróquia de Gandra. Um desses 
diferendos relacionado com um roubo à sa-
cristia por meio de arrombamento da porta 
da sala das sessões, que levara o sacerdote 
a suspeitar do regedor e dos próprios vo-
gais da junta, que, segundo ele, não teriam 
feito diligências para apurar a autoria do 
furto. A notícia do roubo fora publicada no 
semanário católico A Defesa, tendo o pa-
dre sabido, «por inconfidência de alguém», 
que um dos motivos pelos quais fora preso 
tinha que ver não com os acontecimentos 
de 30 de Setembro, mas com o facto de lhe 
atribuírem a autoria dessa mesma notícia.

O padre António José da Silva Gonçal-
ves, pároco de Vandoma, num livro que 
resultou de uma carta dirigida a Maria Cris-
tina de Arriaga, irmã do presidente Manuel 
de Arriaga, iliba o seu colega de Gandra 
de quaisquer responsabilidades no 30 de 
Setembro: «ele ignorava, em absoluto, o 
movimento da noite anterior, os seus pre-
parativos, tudo» (Gonçalves, 1911:13). No 
mesmo escrito, Gonçalves considerava Sil-
va Machado um «amigo muito querido, sa-
cerdote modelo e cidadão exemplar» (ibid., 
idem).

(Continua)

P.e Silva Machado (esq.) e António Augusto (dir.)

PUB PUB
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DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

“No engenho de azeite, fez-se de novo 
a parede de um lado ao comprido, que 
ameaçava ruína. Pôs-se pio de pedra, que 
antes era de pau. Pôs-se mais uma vara, 
que antes havia só uma. Fez-se o engenho 
de menos fábrica e, com esta, mais veloz do 
que antes era. Meteram-se pedras novas, 
de maior diâmetro, no moínho de segunda, 
que fica ao pé do alveiro”. (…)

Abaixo do engenho, havia outro moí-
nho, que ameaçava iminente ruína, e por 
isso se fez no mesmo sítio uma nova casa, 
maior e mais bem arranjada, em que se co-
locou um moinho com pedras de nove para 
dez palmos de diâmetro.

“Também em outro sítio e sem precisão 
de novas paredes se fez uma atafona, para 
esta e o dito moínho suprirem a falta de 
moagem que no tempo do verão se experi-
mentava, sendo necessário ir ao Tâmega e 
rio Sousa repetidas vezes. Estas duas obras, 
logo no primeiro verão, cobriram com a sua 
utilidade toda a despensa que com elas se 
tinha feito, e mais ao diante se conheceu 
por experiência e cálculo exacto haverem 
aumentado o património do mosteiro, cada 
ano, em quatro carros de pão, que tanto 
era o que se gastava em maquias e carretos 
para os moínhos e azenhas de fora, além de 
se privar dos acréscimos e sofrer os furtos 
dos moleiros” (Est. de 1801). No triénio se-
guinte, “mudou-se para melhor sítio a casa 
da atafona, a qual se fez de novo pela me-
lhor ideia e mais fácil direcção; fez-se-lhe 
nova roda e nova fábrica de madeira, com 
toda a segurança e curiosidade” (Est. de 
1804). Enfim, um espanto de técnica!

(207) ANTÓNIO CRUZ, Breve estudo dos 
Manuscritos de João Pedro Ribeiro, Coim-
bra, 1938, p. 35.

(208) Já não existe, o chafariz do claus-
tro.

(209) Corrige: do Couto deste Mosteiro. 
É o quadro do Conde D. Henrique e D. Tere-

sa, que hoje se encontra na Sacristia, e tem 
data de 1780.

(210) Dom Abade foi Fr. João de S. Lou-
renço (n.º 51). O fontenário tem, na corni-
ja superior, a legenda bíblica: BENEDICITE 
FONTES D.º + BENEDICITE MARIA ET FLV-
MINA DOMINO (Dan 3, 77), e na inferior: 
HAVRIETIS AQVAS IN GAVDIO DE FONTIBVS 
SALVATORIS (Is 12, 3): “Haurireis com alegria 
das fontes do Salvador”, numa alusão inten-
cional ao Titular do Mosteiro, que é o Divi-
no Salvador. Entre as duas cornijas, a data: 
1718. Num pequeno nicho, a imagem do 
Baptista, com a legenda: IOANNES EST NO-
MEN EIVS (Lc 1, 63 – “João é o seu nome”).

20. – A VIDA SOCIAL
Teremos dado uma ideia do que era a 

vida do mosteiro, de portas a dentro? Pre-
tendêmo-lo. Mas temos a consciência de 
que ainda o não conseguimos. Até porque 
nos faltou focar dois sectores importantes: 
um respeitante à instituição abacial; outro 
respeitante à hospedaria.

A instituição abacial é, primacialmen-
te, para dentro: o Dom Abade é para os 
monges. Mas dada a sua posição e lugar 
de representatividade, é, por assim dizer, 
a fachada do edifício. As suas instalações 
eram aparte; e, como tinha de receber hós-
pedes, presidia ali um certo requinte. “Com-
praram-se para a cela dos Prelados … tres 
pratos grandes de louça de Génova” (Est. de 
1719); puseram-se cortinas de chita (Est. de 
1761); 6 quadros grandes dos Doze Após-
tolos, 5 dúzias de pratos de louça de Ingla-
terra, duas terrinas da mesma e seis pratos 
grandes, garfos e colheres de casquinha e 
alguns de prata, dois tabuleiros de cobre e 
um aparelho de chá (Est. de 1789).

A hospedaria é uma instituição típica 
da Regra e tradição beneditina. Na de Tra-
vanca, nada faltava. “Dous catres torneados 
de nogueira” (Est. de 1641); cobertores, 
colchões, lençois, travesseiras, almofadas, 
candeeiro (Est. de 1725); “cinco bacinicas 
de latão” (Est. de 1731).

Mas nesta rubrica da vida social, quería-
mos sobretudo registar os múltiplos con-
tactos com a população rural que formava 
o ambiente humano em que o mosteiro 
estava implantado. A começar pelo isento 
do Couto. “Tem este mosteiro feito muitos 
gastos, e tem custado muitos suores, em 
defender a isenção deste Couto. “Tem este 
mosteiro feito muitos gastos, e tem custa-

do muitos suores, em defender a isenção 
deste Couto, e dado muito trabalho aos Re-
ligiosos deste mosteiro, e os tem feito sair 
fora da esfera e modéstia religiosa, defen-
dendo às pancadas a tal isenção. Como su-
cedeu no tempo em que foi Abade o P. Prè-
gador Fr. João do Monte Cassino (1701-04), 
e outra vez em tempos mais adiante, sendo 
D. Abade deste mosteiro o Padre Mestre 
Fr. João Lamosa (1713-16), e todos estes 
rumores e tumultos foram com as justiças 
nossas vizinhas do Concelho de Santa Cruz, 
por nos quererem devassar o Couto, ou por 
malícia e teima sua, ou por conselho de al-
guns contrários e pouco afectos a religio-
sos, e com estes tumultos e inquietações ti-
vemos algum perigo de perder o Couto, se 
a Religião não tivera nessa ocasião muitos 
amigos na Corte” (211). Esta difícil tirada do 
Costumeiro diz-nos bem quanto a regalia 
era estimada – e defendida!

Mas o privilégio do Couto não era ape-
nas uma antigualha medieval, a decorar a 
pessoa do Dom Abade com os títulos de 
“Senhor Donatário, Ouvidor e Capitão Mor 
do Couto de Travanca e Coudel dele” (212); 
conferia direitos, mas também impunha 
obrigações. Já tivemos ocasião de regis-
tar que Juiz do Couto celebrava as suas 
audiências às quartas-feiras, debaixo dum 
carvalho, no Terreiro. – “Cousa lastimosa”, 
comenta o Costumeiro, embora, “quan-
do chove, dá o Padre dom Abade licença 
para se fazerem nas casas de fora”. Mas no 
triénio de 1722-25, “fez-se uma casa de au-
diência e a cadeia que mandou o Capítulo 
Geral se fizesse, a qual está muito bem feita 
e guarnecida, assi por fora como por den-
tro, de tudo o necessário” (Est. de 1725). E 
setenta e seis anos depois: “Solhou-se de 
novo com madeira de castanho” a sala de 
audiências e “pôs-se de novo uma porta na 
janela da enxovia, e também dous estrados 
de madeira velha para dormirem os presos” 
(Est. de 1801).

O Terreiro do Mosteiro era, de verdade, 
o centro da comunidade rural da povoação. 
Além da Casa da Audiência e Cadeia, nele 
se fez “um Cruzeiro novo com Cruz e bola 
dourada” (Est. de 1719) (213). Não sabemos 
até quando duraram os 120 castanheiros – 
“uma rua de castinheiros pelo Terreiro aci-
ma” (Est. de 1638) -, mandados plantar pelo 
Abade Fr. Jerónimo Pessoa; mas o decoro 
do amplo rossio foi preocupação constante 
dos DD. Abades, que mandavam consertar 

o alpendre da portaria e a imagem de S. 
Bento que a sobrepujava em seu nicho (Est. 
de 1647 e 1795), dealbar a Casa da Renda e 
muro anexo, fazer “uma fonte de novo, que 
a não havia” (Est. de 1731).

E não era só o Terreiro. Eram também 
os caminhos e as águas, dois capítulos da 
maior relevância na vida das aldeias. “Fez-se 
a calçada de Marranque” (Est. de 1773). “Fe-
z-se uma calçada para a banda da Trevoada” 
(Est. de 1804). “A estrada de Marranque foi 
toda calçada de pedra até o cunhal das Al-
mas, e no fundo desta se fez um pontilhão 
para despejo das águas e segurança do mes-
mo muro. A que vai da Cruz da Mesura até à 
Quinta da Portela foi igualmente composta 
e calçada onde era preciso, fazendo-se no 
fundo uma ponte com suas guardas, para 
facilitar a saída das águas e enxurros que 
correm da cerca. Encanou-se por calões de 
pinheiro a água que corre pelo meio desta, 
desde Marranque até à estrada das Ribas, e 
à face da mesma estrada se fez uma gran-
de poça de cantaria, conforme as condições 
de uma escritura que fez o mosteiro com 
os consortes das Ribas, pela qual cederam 
estes a posse em que estavam de entrar na 
cerca a tapar e conduzir a mesma água. Fez-
-se um açude no ribeiro de Marranque com 
toda a segurança, para empoçar a água e 
introduzi-la nos calões. Encanaram-se tam-
bém por calões de pedra as águas da poça 
das Nogueira e Presa Grande, que correm 
pelo meio do campo até sair ao pé do casta-
nheiro que fica fora da cerca, junto do qual 
se fez também outra poça com suas guar-
das de cantaria, para receber as sobreditas 
águas, tudo na forma da escritura que se fez 
com o Cap. Alexandre Cardoso, de Vila Meã, 
para o mesmo fim” (Est. de 1819).

Depois desta talvez fastidiosa digressão, 
em que divagamos pelas pastas dos “Esta-
dos” ou relatórios trienais na mira de melhor 
conhecermos a vida do mosteiro do Salva-
dor de Travanca, e antes de entregarmos na 
melancolia da recta final da sua história, um 
pormenor que nos últimos daqueles relató-
rios se regista desperta-nos a curiosidade: “Es-
creveram-se as Vidas dos Religiosos falecidos” 
(Est. de 1804). Que será feito do respectivo 
manuscrito? Porque, ao fim e ao cabo, o que 
num mosteiro mais deve interessar é a vida 
dos monges que o povoam – dos ilustres e 
dos anónimos.

Continua 
PUB
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FICHA TÉCNICA

1520
Fernão de Magalhães, navegador portu-
guês, aporta ao Oceano Pacífico;
____________________________________

1757
Nascimento de William Blake, escritor e artista 
plástico britânico, autor de “O livro de Urizen”;
____________________________________

1776
Washington retira para a Pensilvânia através 
de Nova Jérsia;
____________________________________

1806
Joaquim Murat, rei de Nápoles, oficial do 
exército, ajudante de campo de Napoleão, 
entra em Varsóvia com as tropas francesas;
____________________________________

1812
O exército francês em retirada sofre pesadas 
baixas ao atravessar o Beresina;
____________________________________

1820
Nascimento de Friederich Engels, filósofo 
alemão, autor do “Manifesto do Partido Co-
munista”, etc.;
____________________________________

1905
Em Dublin, na Irlanda, é fundado por Arthur 
Griffith, o partido independentista Sinn Fein;
____________________________________

1906
Guiné Portuguesa. Com a derrota dos Balan-
tas de Malafo foi vingada a morte do oficial do 
exército Galona e seus companheiros que, no 
mesmo local, tinham sido trucidados em 1894 
nas chamadas guerras de pacificação;

1907
Nascimento do escritor italiano Alberto Mora-
via, autor de “A Ciociara”, etc.;
_____________________________________

1917
Grande Guerra de 1914-18. Em Negomano, 
Moçambique, dá-se o confronto das tropas 
alemãs com o Corpo Expedicionário Portu-
guês (CEP), causando a morte de 19 soldados 
europeus e 208 africanos;
_____________________________________

1943
2.ª Grande Guerra, 1939-45. José Estaline, 
Frank D. Roosevelt e Winston Churchill, defi-
nem os planos finais da luta contra os nazis na 
conferência de Teerão;
_____________________________________

1944
Os EUA e Portugal redefinem o acordo para a 
utilização militar dos Açores;
_____________________________________

1954
Morte do físico italiano Eurico Fermi, Prémio 
Nobel da Física de 1938;
_____________________________________

1973
Em Argel, reunida a Cimeira Árabe discute o 
embargo petrolífero a Portugal, África do Sul 
e Rodésia;
_____________________________________

1975
O VI Governo Provisório promete o direito de 
reserva aos donos dos terrenos expropriados;
- A Fretilin proclama a independência de Ti-
mor-Leste;

1986
Com 78 anos, morre a jornalista norteamer-
ciana Mary Hemingway, correspondente de 
guerra. Era viúva do escritor Ernest Hemin-
gway, autor de “Por quem os sinos dobram”, 
etc.;
_____________________________________

1988
Uma pintura de Pablo Picasso, “Arlequim e o 
acrobata”, é vendida pela Christies, Londres, 
por 20,9 milhões de libras, na nossa moeda 
cerca de 27,5 milhões de euros;
_____________________________________

1994
A Suécia rejeita, em referendo, a adesão à 
União Europeia;
_____________________________________

1999
A ETA, organização separatista basca, anuncia 
unilateralmente o fim do cessar fogo, após 
uma trégua de 438 dias;
_____________________________________

2000
A Holanda opta pela despenalização da euta-
násia;
_____________________________________

2001
O musicólogo Nuno Barreiros morre aos 73 
anos;
_____________________________________

2002
A Alqaeda, no Quénia, perpetra um atentado 
contra um hotel em Mombassa e um avião da 
companhia aérea israelita, causando 16 mor-
tos e mais de 30 feridos;

2003
A União Europeia, em Nápoles, abre as ne-
gociações sobre o Tratado Constitucional 
europeu;
____________________________________

2004
O XVII Congresso do PCP elege Jerónimo de 
Sousa para secretário-geral;
____________________________________

2005
A Cimeira Euroamericana adota o Código de 
Conduta antiterrorista;
____________________________________

2006
Rogério Alves, bastonário da Ordem dos Ad-
vogados, é eleito presidente da União dos 
Advogados de Língua Portuguesa;
____________________________________

2007
Morte de Fernando Paiva, 68 anos, lutador 
pela independência de Angola, vítima de 
doença prolongada, no hospital dos Capu-
chos, em Lisboa;
____________________________________

2010
Surpreendentemente o site Wikileaks dá iní-
cio à publicação de centenas de milhares de 
documentos do Departamento de Estado 
americano, com apreciações privadas e dire-
tas de líderes e governos estrangeiros, etc.;
____________________________________

2011
Morte da atriz Hermínia Tojal, 72 anos, no 
Instituto Português de Oncologia, em Lis-
boa.

Dia 30 novembro
Salão paroquial de Valpedre
21h00 – IV Festival de Teatro Sentir Penafiel: apresentação 
da peça “Perfeito de qualquer jeito”, pelo grupo de teatro Li-
nha 5 Caíde de Rei, Lousada

Dia 4 dezembro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: “Santa Buddies – A lenda do 
Patas Natal”

Dia 6 dezembro
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “Ronaldo, um galo com sor-
te”, de António Monteiro, por Alfredo Sousa

Dia 6 dezembro
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da feira de artesanato pela Associa-
ção de Artesãos I. M. Tâmega e Sousa

Dia 28 novembro
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – História de encantar “O soldado João”, de Luísa Du-
cla Soares

Dia 29 novembro
Auditório da Fundação A Lord
“Filigrana, uma arte ancestral aberta ao mundo”, organização 
da Fundação A Lord com o apoio da câmara de Gondomar

Dia 30 novembro
Salão dos Bombeiros Voluntários de Cete
21h30 – Jantar solidário e noite de fados

Dia 6 dezembro
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 18h00 às 20h00 – Comunicações inspiradoras WOW: 
longevidade – vida saudável, ativa e longa

Dia 7 dezembro
Capela do Senhor do Padrão, Recarei
21h30 – Young Guitar Master, concerto de guitarra clássica

Dia 7 dezembro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Comemoração do XXIII Aniversário da Fundação A 
Lord

Dia 7 dezembro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – XIX Aniversário da Biblioteca: espetáculo de teatro, 
grupo Lordator

Dia 1 dezembro
Largo do Conde
18h00 – Inauguração da iluminação de Natal e espetáculo 
de ópera Intermezzo 

Dia 8 dezembro
Largo do Conde
Chegada do Pai Natal, desfile motard e hip-hop dança

Dia 28 novembro
Hotel Fernando Horta
11h00 – Apresentação da XII Edição “Fins de Semana Gastro-
nómicos”, Porto e Norte de Portugal 

Dia 1 dezembro
Salão nobre dos Paços do Concelho e escadaria da câmara 
municipal
17h00 – Cerimónia de inauguração da iluminação de Natal

Dia 29 novembro
Casa das Videiras
21h30 – Palestra de comemoração dos 500 anos da Circum-
-Navegação de Fernão Magalhães, com o biólogo, ilustrador 
científico e designer Fernando Correia

Dia 30 novembro
Lousada Country Hotel
20h30 – Gala do desporto

Dia 30 novembro
Museu do Móvel
16h30 – Inauguração da exposição “Refúgios de luz”, de Fer-
nanda Santos

Dia 6 dezembro
Parque Urbano de Paços de Ferreira
Abertura da animação de Natal, com mega tenda “Aqui tam-
bém é Natal”
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Beire

Maria Amélia
da Rocha e Silva

Faleceu
Maria Amélia da Rocha e Silva faleceu no pas-

sado dia 20 de novembro, com 82 anos de idade. 
Era natural e residente em Beire, Paredes. Era casada com Américo 
de Sousa Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Antero Ribeiro de Sousa
Faleceu

Antero Ribeiro de Sousa faleceu no passado dia 
19 de novembro, com 60 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo, Paredes e residente em Raimonda, 
Paços de Ferreira. Era casado com Inês Meireles 
Pereira.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vilela

Mário Ferreira Leal
Faleceu

Mário Ferreira Leal faleceu no passado dia 20 
de novembro, com 89 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela, Paredes, e residente na Avenida 
do Noval, n.º 471, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes. Era viúvo de Maria Cândida de Barros Machado.

Agradecimento 
Seus filhos e demais família vem por este meio, extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do fa-
lecimento e funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada sábado, dia 30 de novembro, pelas 18 horas, na igreja pa-
roquial de Vilela.

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

Vilela 

Albertina Coelho Leal
Faleceu

Albertina Coelho Leal faleceu no passado dia 25 
de novembro, com 97 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela, Paredes, e residente na Rua Alto 
do Crasto, n.º 59, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes. Era solteira.

Agradecimento 
Seus sobrinhos e demais família vêm por este meio, extrema-

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e funeral. Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 30 novembro, pelas 18 horas, na igreja 
paroquial de Vilela. 

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

Vilela

Albina Ferreira de Barros
Faleceu

Albina Ferreira de Barros faleceu no passado 
dia 13 de novembro, com 99 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Vilela, Paredes, e residente na 
Rua Vasco da Gama, freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era viúva de António Dias Moreira.

Lordelo 

Manuel da Silva Oliveira
Faleceu

Manuel da Silva Oliveira faleceu no passado dia 
15 de novembro, com 84 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua Padre David 
Martins Baltar, n.º 79, Lordelo, Paredes. Era casado 
com Ana Moreira Nunes.

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

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

Paredes

Maria Margarida Ferreira 
de Sousa Pinheiro Cabral

Faleceu
Maria Margarida Ferreira de Sousa Pinheiro Ca-

bral faleceu no passado dia 17 de novembro, com 95 
anos de idade. Era natural de Penafiel e residente na Rua Serpa Pinto, 
n.º 126, 1.º Esq., Paredes. Era viúva de Carlos de Sousa Pinheiro.

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

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

Baltar

Jorge David Coelho da Silva
Faleceu

Jorge David Coelho da Silva faleceu no passa-
do dia 24 de novembro, com 62 anos de idade. Era 
natural de Baltar, Paredes e residente na Rua do Pa-
drão, n.º 325, Baltar, Paredes. Era divorciado.

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 celebrada sábado, dia 30 de novembro, às 20 horas na Capela 
de Nossa Sr.ª das Necessidades, Baltar, agradecendo também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo 

Manuel Ferreira
de Barros (Rangel)

Faleceu
Manuel Ferreira de Barros faleceu no passado 

dia 19 de novembro, com 47 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo, Paredes e residente na Rua dos Ribeirinhos, n.º 134, 
Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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

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

Duas Igrejas

José Fernando
da Costa Gomes

Faleceu
José Fernando da Costa Gomes faleceu no pas-

sado dia 17 de novembro, com 29 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua do Bairro, n.º 354, 
Duas Igrejas, Paredes. Vivia em união de facto com Carina Gabriela 
Sousa Almeida.

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

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

Vila Cova de Carros

Maria Rosa da Silva Lopes
Faleceu

Maria Rosa da Silva Lopes faleceu no passado 
dia 22 de novembro, com 52 anos de idade. Era na-
tural de Santiago de Subarrifana, Penafiel e residen-
te na Rua São João Evangelista, n.º 215, Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era casada com António Maria Barbosa dos Reis.

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 celebrada domingo, dia 1 de dezembro, às 11:15 horas na igreja 
paroquial de Vila Cova de Carros, agradecendo também, desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

Vandoma 

José Moreira dos Santos
Faleceu

José Moreira dos Santos faleceu no passado dia 
14 de novembro, com 63 anos de idade. Era natural 
de Vandoma, Paredes e residente na Rua do Lagar, 
n.º 110, Vandoma, Paredes. Era casado com Deolin-
da Rosa Barbosa 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 

Rita Rodrigues
(Rita do Miúdo)

Faleceu
Rita Rodrigues faleceu no passado dia 23 de no-

vembro, com 70 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Rampa da Costa, n.º 21, Lordelo, Paredes. 
Era viúva de João da Silva Teixeira.

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 celebrada sexta-feira, dia 29 de novembro, às 19:30 horas na 
igreja paroquial de Lordelo, agradecendo também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

Bitarães

Maria José
Ribeiro de Sousa

Faleceu
Maria José Ribeiro de Sousa faleceu no passado 

dia 14 de novembro, com 83 anos de idade. Era natu-
ral de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua de Febros, n.º 
16, Bitarães, Paredes. Era casada com José Augusto 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.
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SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

Carlos Fernando Teixeira
Faleceu

Carlos Fernando Teixeira faleceu no passado 
dia 20 de novembro, com 48 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua 
de S. Tiago, n.º 74, Rebordosa, Paredes. Era divor-
ciado e deixa na maior dor seus fi lhos, fi lhas, irmãos e demais família.

Rebordosa

Luís de Fátima
Dias da Silva

Faleceu
Luís de Fátima Dias da Silva faleceu no passa-

do dia 21 de novembro, com 54 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua Central de Nabeiros, n.º 119, Rebordosa, Paredes. Era divorciado 
e deixa na maior dor seus fi lhos, fi lhas e demais família.

Rebordosa

Luís Dias André da Silva
Faleceu

Luís Dias André da Silva faleceu no passado dia 
29 de outubro, com 72 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Chã, Montalegre e residente na Rua da 
Bela Vista, n.º 25, Rebordosa, Paredes. Era casado 
com Lucília Marques Rodrigues de Oliveira André da Silva que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Emília
Barbosa da Silva 

Faleceu
Maria Emília Barbosa da Silva faleceu no pas-

sado dia 7 de novembro, com 83 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Duas Igrejas, Paredes e residente na Rua Cen-
tral das Alminhas, n.º 128, Rebordosa, Paredes. Era casada com José 
de Sousa que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, fi lhas, 
genros, noras, netos e demais família.

Lordelo

Maria Inês Alves de Sousa
Faleceu

Maria Inês Alves de Sousa faleceu no passado 
dia 29 de outubro, com 80 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Sobrado, Valongo e residente na Rua 
de Santa Tecla, n.º 45, Lordelo, Paredes. Era viúva 
de Jaime da Silva Ribeiro e deixa na maior dor seus fi lhos, fi lhas, gen-
ros, noras, netos e demais família.

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 8/93

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 4/88

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-
dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2019/11/21, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por FILI-
PE JOSÉ DA ROCHA MOREIRA, (reqtº 5471/19), contribuinte n.º 
227206347, com residência em RUA DAS VENDAS, N.º 17, 1º DRT, 
freguesia  de VANDOMA, concelho de PAREDES, ao lote n.º 16, des-
crito na Conservatória do Registo Predial nº 264/19930706, consistindo 
na alteração da área de implantação e de construção e na redução do 
número de pisos para cave e rés-do-chão, sito em COVA (RUA DO 
SOUTILHO, S/N), PAREDES (EXTINTA FREGUESIA DE MADALE-
NA), deste concelho. 

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

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

Paredes, VINTE E SEIS de NOVEMBRO de DOIS MIL E DEZA-
NOVE.

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,

1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, 
datado de 2017/10/26.
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FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos de publicação, 

que por escritura lavrada neste Cartório, no dia de hoje, de 
folhas noventa e três a folhas noventa e cinco do livro de 
notas para escrituras diversas número cento e oitenta e um 
– A, CARLOS AURÉLIO DA COSTA FERNANDES e mulher 
CARMEN DA SILVA OLIVEIRA, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, ele natural da freguesia de São Vítor, 
concelho de Braga e ela da freguesia de Lordelo, concelho de 
Paredes, residentes na Estrada Nacional 209, 3963, da fre-
guesia de Lordelo, concelho de Paredes, NIFS 116 604 484 e 
151 930 449, fi zeram as declarações constantes da certidão 
anexa, que com esta se compõem de três laudas e vai con-
forme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, vinte e sete de 
novembro de dois mil e dezanove. 

A Notária,

(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

Que são donos e legítimos possuidores, com exclusão de 
outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio urbano, composto de estacionamento coberto e 
fechado e logradouro junto, com a área coberta de cento e 
trinta metros quadrados e área descoberta de dez metros qua-
drados, a confrontar de norte com Abílio Coelho de Carvalho, 
de sul com Herdeiros de Manuel Silva Oliveira, de nascente 
com Estrada Nacional 209 nº 3993 e de poente com Joaquim 
Fernandes Oliveira, sito na Estrada Nacional 209, 3993/B, Lu-
gar de Soutelo, da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, 
não descrito na Conservatória do Registo Predial de Pa-
redes, mas inscrito na respetiva matriz, sob o artigo 1618 da 
referida freguesia de Lordelo, sendo de 23.480,00 euros o seu 
valor patrimonial, a que atribuem valor igual ao patrimonial, 
ou seja, o valor de VINTE E TRÊS MIL QUATROCENTOS E 
OITENTA EUROS.

Que não são detentores de qualquer título formal que legi-
time o domínio do referido prédio.

Que entraram na posse e domínio do prédio urbano atrás 
identifi cado, por doação verbal que lhes foi feita por Joaquim 
Ribeiro de Oliveira e mulher Deolinda do Couto e Silva, seus 
sogros e pais, respetivamente, casados sob o regime da comu-
nhão geral de bens, residentes que foram no Lugar de Soutelo, 
da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, entretanto já fa-
lecidos, em data que não podem precisar, mas sabem ter sido 
no ano de mil novecentos e oitenta e nove, sem que no entanto 
fi cassem a dispor de título formal que lhes permita o respetivo 
registo na Conservatória do Registo Predial, mas, desde logo, 
entraram na posse e fruição do identifi cado prédio, em nome 
próprio, posse que assim detêm há mais de vinte anos, sem 
interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência e 
sem oposição, ostensivamente, com conhecimento de toda 
a gente em nome próprio e com o aproveitamento de todas 
as utilidades do prédio, guardando aí diversos bens, fazendo 
obras de conservação e melhoramento, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, 
quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando os respe-
tivos encargos, quer pagando as respetivas contribuições e 
impostos, mantendo-o sempre na sua inteira disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua 
e pública, conduziu à aquisição do imóvel por usucapião, 
que invocam, justifi cando o direito de propriedade, para o efei-
to de registo, dado que esta forma de aquisição não pode ser 
comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial.
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

Saiba como
receber o jornal 

  

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

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

oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt
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