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André Barbosa
conquista mais um

trofeu no karaté

O ex-vice-presidente da câmara de Paredes, Pedro Mendes, 
é um dos que consta nesta lista, além de Cristina Moreira, à 
época vereadora na câmara de Lousada. De Penafi el são ar-
guidos o vereador Adolfo Amílcar  e o ex-presidente Alberto 
Santos e de Valongo o atual e o ex-presidente da autarquia.

Operação Eter
Autarcas e ex-autarcas
de Paredes, Penafiel, Valongo
e Lousada são arguidos

Serras do Porto 
Novo passaporte vai registar visitas
e promover património

Desporto de A a Z.
Formação do SC Nun’Álvares

José Miguel Garcez
na Comissão Política Nacional do CDS

Município vai atribir
100 bolsas de estudo 
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Estávamos em março de 1997 e 
no fi nal da “Conferência sobre o 
Ambiente Rio-5”, no Rio de Ja-
neiro, Brasil, foi aprovada a de-

signada “Carta da Terra”, onde é recomen-
dada às “nações do Mundo”, a assinatura 
de uma convenção internacional para se 
cuidar do desenvolvimento ambiental de 
forma sustentável.

A dita recomendação é feita precisa-
mente no encerramento da carta descriti-
va dos seus 18 princípios éticos e morais 
para a preservação dos ecossistemas e das 
espécies, para ser ratifi cada em Assem-
bleia-geral da ONU no ano de 2000.

Alguns dos princípios de tal “carta”, 
tem a ver com o respeito pelo Planeta 
terrestre e por todas as formas de vida, a 
restauração e proteção dos ecossistemas, 
tal como a promoção do desenvolvimento 
social, são alguns dos princípios defendi-
dos na dita “carta”.

Da assinatura do texto, que começa-
ra a ser discutido na “Eco-92” culminou 
a conferência de sete dias em que meio 
milhar de políticos, cientistas e demais re-
presentantes de organismos não-governa-
mentais fi zeram um balanço dos recuos e 
avanços do Mundo em termos de política 
ambiental, cinco anos após a segunda re-
união mundial, sobre desenvolvimento e 
ambiente e a assinatura da Agenda 21 dos 
Tratados da biodiversidade e das Altera-
ções Climáticas.

Entre outros, foi aposta a assinaturas 
da cantora argentina Mercedes Sosa, pelo 
ex-líder soviético Mikhail Gorbatchov e 
pelo secretário geral da “Cimeira da Terra”, 
Maurice Strong.

Na ocasião e defronte do presidente 
brasileiro Fernando Henrique Cardoso, 
Mercedes Sosa referiu que é preciso mudar 
o sistema que não tem “amor à Mãe Terra”.

Gorbatchov pretendeu ir além, garan-
tindo que “a civilização actual chegou ao 
seu fi m, esgotou as suas possibilidades”, 
pelo que há que se “chegar a um consenso 
sobre novos valores”.

Apesar de tudo e depois de ter entra-
do em vigor a referida convenção da ONU 
para lutar contra a desertifi cação, depois 
de ratifi cada por 55 estados e dos trata-
dos para a proteção das grandes manchas 
verdes, os “pulmões da terra”, como seja, a 
Amazónia, a fl oresta continua a ser destruí-
da a um ritmo alucinante, deteriorando-se 
o ambiente e extinguindo-se espécies ve-
getais e animais.

De lembrar que a destruição da fl o-
resta, mesmo com fi ns agrícolas, tal como 
recordam ecologistas e cientistas, arrasta 
consigo, a prazo, o desaparecimento das 
terras aráveis, afi rmando os peritos da 
ONU que quase 70% dos 5200 milhões de 
hectares de terrenos entregues à agricul-
tura em todo o mundo estão ameaçados 
pela seca e desertifi cação.

A “Carta da Terra” e 
o desenvolvimento

A 
câmara municipal de Paredes 
vai atribuir bolsas de estudo a 
uma centena de estudantes do 
concelho, de diferentes esca-

lões de ensino, em número superior às 75 bol-
sas atribuídas no ano letivo 2018/2019. 

Segundo a câmara de Paredes, o pro-
grama referente ao ano letivo 2019/2020 
inclui 100 bolsas de estudo para os diferen-
tes escalões de ensino e representa um in-
vestimento de 53.250.00 euros. No ensino 
secundário serão atribuídas 60 bolsas de 
estudo, no valor de 175 euros, repartidas 
entre 10.º, 11.º e 12.º anos. O ensino supe-
rior público e privado contará com 23 bol-
sas, de 1000 euros cada, e o ensino técnico 
superior profissional duas bolsas disponí-
veis, de 500 euros cada.

A autarquia vai, ainda, atribuir 15 bolsas 
de estudo aos operacionais ou fi lhos de ope-
racionais de bombeiros e delegações da Cruz 

Câmara vai atribuir 100 bolsas de estudo
 No ano letivo de 2019/2020 serão atribuídas 100 bolsas de estudo em diferentes escalões de ensino,
     num investimento superior a 53 mil euros.

Vermelha do concelho, que frequentam o en-
sino superior.

As bolsas a atribuir aos operacionais de 
bombeiros e delegações de Cruz Vermelha 
terão um valor unitário de 1250 euros e para 
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os fi lhos de operacionais de 1000 euros.
As candidaturas decorrem até 13 de mar-

ço. Os candidatos interessados podem fazer 
a candidatura no balcão único da câmara ou 
nos serviços online.

O 
Parque das Serras do Porto 
vai ter um passaporte para 
registar as visitas e convidar 
a população a partir à des-

coberta do território com cerca de 6 mil 
hectares já classifi cado como Paisagem 
Protegida Regional.

O passaporte apresentado hoje, 6 feve-
reiro, no anfi teatro da Senhora do Salto, em 

Serras do Porto vão ter “passaporte” 
para registar visitas e promover

património e paisagens 

Aguiar de Sousa, Paredes, pelo presidente do 
Conselho Executivo da Associação de Municí-
pios do Parque das Serras do Porto, Alexandre 
Almeida, vai permitir registar doze visitas em 
diferentes locais do Parque

Quando o utilizador completar todos os 
registos está disponível uma oferta para le-
vantar numa das Lojas Interativas de Turismo 
de Gondomar, Paredes ou Valongo.

A sede do Parque das Serras do Porto, o 
Centro de Educação Ambiental da Quinta do 
Passal, o Centro Interpretativo da Senhora 

do Salto, o Centro Interpretativo 
das Minas de Ouro de Castromil 
e Banjas, o Museu da Lousa, o 
Museu Mineiro de São Pedro da 
Cova, o Museu Municipal de Va-
longo e a Ofi cina da Regueifa e 
do Biscoito, que deverá abrir em 
abril deste ano, são alguns dos 
locais assinalados para visita. 

Os visitantes podem ainda 
carimbar o passaporte nos “En-
contros com o Parque” – 3.ª Edi-
ção, “Couce em Festa”, Ação de 
Voluntariado e Ação de Forma-
ção/Sensibilização.

Na sessão de apresentação 
estarão também presentes os 
autarcas de Gondomar, Marco 
Martins, e Valongo, José Ma-
nuel Ribeiro, e o presidente da 
Entidade do Turismo do Porto 
e Norte de Portugal, Luís Pedro 
Martins.

O passaporte é gratuito e 
pode ser adquirido nas lojas in-
terativas de turismo e nos locais 
de visita.

O Parque das Serras do Porto 
é um projeto inovador num ter-

ritório com cerca de 6 mil hectares que inclui 
as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Flores, 
Santa Iria e Banjas.

Nesta área os visitantes podem desfrutar 
da imensa beleza cultural e paisagística das 
serras, vales e rios e descobrir aldeias pitores-
cas, plantas e animais raríssimos, entre outras 
maravilhas de um local que é também o “livro 
geológico” mais antigo de Portugal.

O projeto conta com o Alto Patrocínio do 
Presidente da República, Marcelo Rebelo de 
Sousa.
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O 
Ministério Público constituiu 
74 arguidos no processo de in-
vestigação às Lojas Interativas 
de Turismo (LIT) da Turismo do 

Porto e Norte de Portugal (TPNP), entre eles 
54 autarcas e ex-autarcas de 47 câmaras do 
norte e centro do país.

No processo de investigação estão em cau-
sa, entre outros, crimes de corrupção ativa, parti-
cipação económica em negócio, peculato, abuso 
de poder e recebimento indevido de vantagem.

Na lista de nomes avançada por vários 
órgãos de comunicação social nacional estão 
19 arguidos do distrito do Porto, incluindo 
seis autarcas e ex-autarcas dos concelhos de 
Paredes, Penafi el, Valongo e Lousada.

O ex-vereador do turismo e ex-vice-presi-
dente da câmara de Paredes, Pedro Mendes 
(PSD) é um dos ex-autarcas que consta nesta 
lista, além de Cristina Moreira, à época verea-
dora do turismo na câmara de Lousada e ago-
ra deputada à Assembleia da República, Adol-
fo Amílcar, vereador da câmara de Penafi el e 
Alberto Santos, ex-presidente da câmara de 
Penafi el e atual presidente da Assembleia 
Municipal daquele município.

Autarcas e ex-autarcas da região
arguidos na Operação ETER

 O ex-vice-presidente da câmara de Paredes, Pedro Mendes, é um dos nomes que consta nesta lista.
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- A acusação tem por base cinco li-

nhas de investigação: os procedimentos 
de contratação de pessoal e de aquisi-
ção de bens, a utilização de meios da 
entidade para fins pessoais, o apoio 
prestado a clubes de futebol, o recebi-
mento indevido de ajudas de custo e o 
recebimento de ofertas provenientes de 
operadores económicos.

- Em causa está um total de 148 cri-
mes, corrupção passiva e activa, partici-
pação económica em negócio, peculato, 
abuso de poder, recebimento indevido 
de vantagem, entre outros.

- 69 lojas interativas de turismo es-
tão a ser investigadas, 17 no distrito do 
Porto, 11 em Viseu, 10 em Braga, em Via-
na do Castelo e em Vila Real, 7 em Avei-
ro, 3 em Bragança e uma na Guarda.

Arguidos são também o autarca de Valon-
go, José Manuel Ribeiro e o antecessor, João 
Paulo Baltasar e o vice-presidente do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal e ex-presidente 
da câmara de Felgueiras, Inácio Ribeiro.

No âmbito da operação ETER, foi também 
constituído arguido o ex-presidente da Turis-
mo do Porto e Norte de Portugal, Melchior 
Moreira, que se encontra em prisão preventi-
va desde outubro de 2018.
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Saúde física e mental discutida
nas Jornadas do Movimento

Saúde em Paredes
 O evento juntou vários especialistas e abordou temas relacionados com a saúde física e mental, desde
     a infância até à idade adulta.

As IV Jornadas do Movimento 
Saúde de Paredes decorreram 
nos dias 31 de janeiro e 1 de 
fevereiro na Casa da Cultura. O 

evento, organizado em parceria entre o Insti-
tuto do Desenvolvimento e a Câmara Munici-
pal de Paredes, abordou vários temas atuais 
relacionados com a saúde física e mental, des-
de a primeira infância à idade adulta. 

A sessão de abertura contou com a pre-
sença vereador da câmara de Paredes, Pau-
lo Silva, e da diretora técnica do Instituto 
do Desenvolvimento, Dr.ª Fátima Nunes. 

Ao longo dos dois dias do evento foram 
retratadas diferentes temáticas relacionadas 
com a saúde na idade adulta, como neuror-
reabilitação, doenças autoimunes, disfunções 
sexuais e mindfulness, e com a saúde das 
crianças e adolescentes, nas áreas da media-
ção entre escola, família e CPCJ, estratégias 
positivas na gestão da sala de aula e, ainda, 
o fenómeno da infl uência digital e, em parti-
cular, o crescente impacto da 
comunidade de youtubers/
in� uencers nos jovens. 

O evento contou com 
um painel diversificado 
de profissionais das áreas 
de psicologia, fisioterapia, 
doença autoimune e pe-
dopsiquiatria, bem como 
profissionais da área da 
educação. Marcaram, ainda, 
presença como oradores, o 
duo de youtubers Cara Co-
roa (João Pedro Bernardes 
e Pedro Lopes) e alguns 
profissionais reconhecidos 
a nível nacional e interna-
cional, tais como o médico 
Carlos Carneiro, coordena-
dor da consulta de doenças 
autoimunes no Hospital do 
Algarve, a diretora técnica 

garve, Ana Fazenda. 
As IV Jornadas do Movimento Saúde de 

Paredes, contaram com a participação de 
200 pessoas, destacando-se 
profissionais da área da saú-
de, área social, estudantes 
e professores. Para cerca de 
30 professores, este tratou-
-se também de um evento 
formativo acreditado pelo 
CFAEPPP. 

“A afluência é sinal 
do grande interesse que 
esta iniciativa tem vindo 
a despertar na comuni-
dade do Vale do Sousa ao 
longo das várias edições, 
consolidando o seu papel 
enquanto marco de refe-
rência regional no que diz 
respeito à promoção da 
educação para a saúde”, 
frisou a diretora técnica do 
Instituto do Desenvolvi-
mento.

ADC Astromil
tem nova direção

Tomou posse no passado dia 2 de 
fevereiro a nova direção da Associação 
Desportiva e Cultural (ADC) de Astromil. 
Jorge Gomes é o novo presidente da di-
reção, cargo que já tinha ocupado entre 
2007 e 2009. 

Renato Almeida assumiu a presidên-
cia do Conselho Fiscal e José Moreira, 
ficou na Assembleia-geral. A ADC Astro-
mil era gerida por uma Comissão Admi-
nistrativa, após a demissão da anterior 
direção, em setembro de 2019.

A nova direção pretende criar duas 
equipas de futebol de salão e andebol 
feminino e reativar uma modalidade his-
tórica na associação, o ténis de mesa. O 
futuro da secção de atletismo ainda está 
por definir. Outro dos objetivos é apro-
ximar a coletividade da população e au-
mentar o número de sócios.

A câmara municipal de Paredes ho-
menageou nove funcionários aposenta-
dos desde outubro de 2017 a dezembro 
de 2019. A homenagem foi feita a 25 
de janeiro, num jantar que contou com 
a presença do presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, e do restante exe-
cutivo, além de outros funcionários da 
autarquia que se quiseram associar e 
prestigiar os antigos colegas.

Na cerimónia foram homenageados 
José Dias, Rosário Oliveira, Ana Maria 
Branco, Joaquim Ribeiro, António Pin-
to, Fernando Barbosa, António Barbosa, 
Joaquim Barbosa e Joaquim Sousa, pe-
los serviços prestados na autarquia.

PUBPUB

do Instituto do Desenvolvimento, Fátima 
Nunes e a coordenadora da Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens (CCPJ) do Al-
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Órgãos eleitos da 
JSD tomaram posse

José Carlos Barbosa foi ree-
leito presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia do PS. Nas elei-
ções do passado dia 1 fevereiro 
participaram 160 militantes. 150 
votaram no candidato em lista 
única, havendo, ainda, 9 votos 
em branco e um nulo.

Este será o segundo man-
dato de José Carlos Barbosa à 
frente dos destinos da concelhia, 
que quer vencer as próximas 
eleições autárquicas, aumentar o 
número de freguesias presididas 
pelo partido e o número de ve-
readores na câmara e assembleia 
municipal.

Sara Leal foi eleita presiden-
te das Mulheres Socialistas de 
Paredes.

Política
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José Carlos Barbosa
mantém-se

no PS Paredes

José Miguel Garcez eleito para a
Comissão Política Nacional do CDS-PP
 O presidente do CDS-Paredes foi eleito no 28.º Congresso do partido, em Aveiro, onde a concelhia teve uma represen-
tação histórica de 16 deputados.

O 
presidente da Co-
missão Política Con-
celhia do CDS-PP de 
Paredes, José Miguel 

Garcez, foi eleito para a Comissão 
Política Nacional Executiva do CDS-
-PP, no 28.º Congresso do CDS-PP, 
que teve lugar em Aveiro, nos dias 
25 e 26 janeiro.

Citado em comunicado, José 
Miguel Garcez diz que se vai manter 

na presidência da Comissão Política 
do CDS-Paredes, “com o mesmo 
empenho permanente, com vista 
à preparação das eleições autár-
quicas, repartindo agora as suas 
responsabilidades com a estrutu-
ra nacional do partido”.

O agora membro da 
Comissão Política Nacio-
nal Executiva do CDS diz 
que este “é um cargo de 
relevo para a região”, 
que “pode ajudar a tor-
nar alguns assuntos 
locais em temas nacio-
nais, tais como o IC 35, 
a ferrovia e a poluição 
dos rios Sousa e Ferrei-
ra”.

Num congresso his-
tórico, onde Francisco 
Rodrigues dos Santos 
foi eleito presidente do 
partido, a concelhia de 
Paredes fez-se represen-
tar com 16 delegados, 
“alcançando uma repre-
sentação que não se via 
há décadas”.

Anabela Moreira, 
que liderou a comiti-
va paredense, diz que 
este aumento de repre-
sentação se deve “ao 

trabalho que a comissão políti-
ca de Paredes tem vindo a de-
senvolver, não apenas ao nível 
dos autarcas que o represen-
tam nas Juntas de Freguesia ou 
na Assembleia Municipal, mas 
também diariamente junto das 
pessoas, em todas as fregue-
sias”, um contacto direto que se 
traduziu também “no aumento 
do número de militantes”.

A decisão de apoiar a candida-
tura de Francisco Rodrigues dos 
Santos, que veio a sair vencedora, 
foi tomada por unanimidade, diz 
ainda a dirigente, garantindo que 
sempre acreditaram que a sua 
candidatura era a única capaz de 
fazer “renascer” o partido.

Esse trabalho, sublinhou, tem 
sido observado pelo novo líder do 
partido, que visitou o concelho de 
Paredes em diversas ocasiões, não 
apenas em campanha eleitoral, e 
que culminou, com a eleição de 
José Miguel Garcez para a Comis-
são Executiva Nacional do CDS-PP.

“Esta eleição não é um prémio 
que se recebeu, mas o reconheci-
mento do trabalho do presidente 
e da sua equipa, mas que nos traz 
mais responsabilidade para as 
duras batalhas que se avizinham 
e que teremos que travar, com o 
mesmo ânimo com que o temos 
feito até aqui,” rematou.

o SEU QUINZENÁRIO
de ELEIÇÃO

Os órgãos eleitos da Ju-
ventude Social Democrata de 
Paredes, tomaram posse no 
passado dia 31 de janeiro. A 
cerimónia decorreu na sede do 
PSD, em Paredes. As eleições 
na estrutura realizaram-se no 
final do ano passado, com lista 
única, sendo eleito presidente 
da Comissão Política Jorge Oli-
veira.

Letícia Sousa, membro da 
Assembleia Municipal pelo 
PSD, preside à Mesa do Plená-
rio.

Para além das eleições au-
tárquicas, a nova comissão  
política irá centrar a sua ação 
política em três pilares:  Am-
biente, insucesso escolar e 
empreendedorismo/emprego 
jovem.
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BAILE DE REIS
juntou 300 seniores no Pavilhão de Vandoma
 Além do bailarico, houve um lanche e a entrega de certi� cados aos participantes da iniciativa
     organizada pela autarquia, em parceria com o Centro Social e Paroquial de Vilela.

Joaquim Carneiro
79 anos - Rebordosa

Maria Lígia Castro
85 anos - Sobrosa

Maria Alice Costa
72 anos - Sobrosa

“Dancei a tarde toda e diverti-me 
bastante. É um dia diferente e deviam 
fazer mais vezes”

“Gosto muito de participar e de 
conviver com outras pessoas. Ain-
da ontem estive no pavilhão a jo-
gar Boccia”

“Se tristezas pagassem dívidas 
não havia caloteiros. Eu adoro estas 
coisas”

O 
tradicional “Bai-
le de Reis” jun-
tou, no passado 
dia 30 janeiro, 

três centenas de seniores, 
utentes de várias instituições 
particulares de solidariedade 
social do concelho, no Pavilhão 
Desportivo de Vandoma.

Uma tarde de convívio na 
qual a animação musical não 
faltou para garantir a boa dis-
posição de todos os partici-
pantes. 

“Foi uma tarde especial. 
Gosto muito de participar 
nestas iniciativas e de con-
viver com outras pessoas. 
Ainda ontem estive no pa-
vilhão a jogar Boccia”, disse 
Joaquim Carneiro, 79 anos, 
de Rebordosa. 

Maria Alice Costa, 72 
anos, também nunca tinha 
participado na iniciativa, mas 
gostou bastante. “Foi a pri-
meira vez que vim e gostei 
bastante. Dancei a tarde 
toda e diverti-me bastan-
te. É um dia diferente e 
deviam fazer mais vezes”, 
garantiu a utente do centro 
de convívio da Obra de Assis-
tência Social de Sobrosa, que 
costuma participar nas diver-
sas atividades organizadas 
pela instituição.

O mesmo acontece com 
Maria Lígia Castro, de 85 anos. 
“Se tristezas pagassem dívi-
das não havia caloteiros. Eu 
adoro estas coisas. É como 
diz o ditado: não há festa 
nem dança onde não apare-
ce a Maria Constança. E eu 
não podia faltar”, garantiu a 
professora natural da Guarda, 
mas residente em Sobrosa há 
vários anos, que está também 
ligada à igreja e ao rancho fol-
clórico de Sobrosa. “Aprendi 
a dançar nos pés da minha 
mãe. O meu marido não sa-
bia dançar, mas nunca me 

proibiu de o fazer. Tenho 
casa própria, mas passo as 
tardes no centro de con-
vívio porque ajuda a pas-
sar o tempo. E também se 
criam amizades e ajuda a 
sabermos do que vai acon-
tecendo na terra”, garantiu, 
acrescentando: “Estas inicia-
tivas devem acontecer mais 
vezes porque são pontos de 
encontro para os mais ve-
lhos e servem também de 
exemplo para as gerações 

mais novas”. 
A iniciativa foi organizada 

pelo município de Paredes 
em parceria com o Centro So-
cial e Paroquial de Vilela com 
o objetivo de proporcionar 
uma tarde diferentes aos se-
niores das instituições sociais 
do concelho.

“Temos privilegiado 
esta faixa etária com várias 
iniciativas ao longo do ano, 
o baile de carnaval, o baile 
da primavera, o encontro 

entre nós, o dia dos avós e 
a festa e natal organizadas 
com as IPSS. E quanto mais 
iniciativas pudermos fazer 
para que possam conviver 
e se divertirem, fora das 
instituições, melhor”, subli-
nhou o presidente da câmara 
de Paredes, no fi nal da inicia-
tiva em que foram entregues 
certifi cados a todos os parti-
cipantes, também com a pre-
sença da vereadora de ação 
social, Beatriz Meireles.
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Cerca de 120 alu-
nos do Centro 
de Formação 
Profi ssional das 

Indústrias da Madeira e do 
Mobiliário (CFPIMM) em 
Lordelo, participaram numa 
ação de sensibilização sobre 
“Combate e a prevenção à 
violência doméstica e de 
género”.

A iniciativa, promovida 
no âmbito do Plano Munici-
pal de Combate e Prevenção 
à Violência Doméstica e de 
Género da câmara de Pare-
des, foi conduzida por Ma-
dalena Oliveira, mestre em 
Ciências Forenses e Psicolo-
gia e docente da CESPU e da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto.

A docente apresentou 
os “números alarmantes 
de vítimas de violência 
doméstica” em Portugal e 
desafi ou o auditório a deba-

CFPIMM debateu violência 
doméstica e de género

 A iniciativa decorreu no âmbito do Plano Municipal de Combate e Prevenção à violência
     doméstica e de género criado pelo município em outubro do ano passado.

ter e desmistifi car questões 
como “a violência conju-
gal tem sido exagerada” e 
“maridos e mulheres sem-
pre se bateram. É natural e 
inevitável”.

Foram abordados con-
ceitos como violência física, 
relacional, psicológica e ver-
bal e também as questões 
legais relacionadas com o 

tema, com destaque para o 
facto de a violência domésti-
ca ser um crime público.

O Plano Municipal de 
Combate e Prevenção à Vio-
lência Doméstica e de Géne-
ro é uma medida de inter-
venção local, lançada pela 
vereadora da Ação Social, 
Beatriz Meireles em outubro 
do ano passado.

Joaquim Rodrigo Gomes Leal, de 15 anos, residente 
em Rebordosa, aluno da Escola Básica e Secundária 
de Vilela, foi premiado com a bolsa EPIS – Empre-
sários Pela Inclusão Social, na categoria Fundação 

Amélia de Mello.
O mérito académico do estudante foi distinguido, numa ce-

rimónia que juntou alunos do 9º ano de escolaridade de escolas 
de todo o país.

Segundo a autarquia, o jovem frequenta atualmente o 10.º 
ano e terminou o 9.º ano com média de 5 valores.

 O projeto EPIS está a ser implementado nas escolas de 
Paredes, através da iniciativa Paredes Educa – Construir Mais 
Sucesso, lançada pelo município em 2018, com o objetivo 
de promover o sucesso escolar, prevenir o abandono escolar 
precoce, combatendo o insucesso e reforçando as ações que 
promovam melhores resultados.

Segundo o município, no ano letivo 2019/2020 mais de dois 
mil alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos de 15 escolas do concelho bene-
fi ciam das ações do projeto EPIS, divididos pelo 1.º ano (595) e 
2.º ano (665). No 5.º ano são abrangidos 263 alunos. O 6.º ano e 
o 7.º ano registam 486 benefi ciários. O trabalho desenvolvido no 
acompanhamento de proximidade atinge 339 alunos.

Aluno de Paredes recebe
bolsa de mérito EPIS

Segundo a 
câmara de Pa-
redes, o projeto 
visa “a preven-
ção, erradica-
ção da tole-
rância social, 
co n s c i e n c i a -
lização sobre 
os impactos e 
promoção de 
uma cultura de 
“não violên-
cia”, de direi-
tos humanos 
de igualdade 
e de não discri-
minação”.

Numa pri-
meira fase, o plano prevê um 
acompanhamento especiali-
zado em função da capacita-
ção de documentos de refe-
renciação, bem como ações 
de formação e sensibilização 
junto da comunidade local 
e outros agentes. Nas fases 
seguintes, haverá lugar para 
a capacitação dos técnicos e 
apoio às entidades.
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Nutricionista  |  Grupo Saúde  Nuno Mendes

Quem nunca experimentou, baseado nos re-
latos lidos ou ouvidos, fazer uma dieta por 
iniciativa própria? O que é certo é que esta 
decisão acaba por ter um efeito absoluta-

mente desastroso na maioria dos casos, resultando em 
frustração, complicações de saúde e com a autoestima a 
ser claramente afetada.

Quem procura perder peso geralmente tem associados 
três fatores:

• Uma necessidade/expectativa de perder peso o mais rá-
pido possível preponderantemente por motivação estética;

• Não tem tempo nem quer gastar dinheiro na procura 
de um profi ssional com formação adequada para o ensinar 
a comer;

• A informação está acessível e é prática de consultar 
de forma autónoma, pelo que o primeiro caminho é esse.

No entanto, os resultados mais frequentes desta jorna-
da a solo, acabam por ser:

• Dores de cabeça persistentes;
• Défi ces nutricionais severos pela exclusão de grupos 

alimentares chave;
• Fome constante e irritabilidade;
• Apatia e fraqueza.
O preço a pagar pela autonomia na maioria dos casos é, 

de facto, muito elevado.
A maioria das pessoas cria ideias pré-concebidas sobre 

a alimentação que em nada correspondem à realidade e 
que, de palavra em palavra, se disseminam nos nichos po-
pulacionais. Esqueça o detox, o óleo de coco ou o copo de 
água com limão de manhã para melhorar a saúde ou ajudar 
na perda de peso, pois as regras para favorecer esses mes-
mo resultados são igualmente simples e implicam apenas 
um princípio de base: Ser consistente!

Por isso, se pretende perder peso de forma saudável, a 
única hipótese verdadeiramente válida e que lhe dará resul-
tados, é mesmo aconselhar-se com um Nutricionista com Cé-
dula Profi ssional ativa e seguir a prescrição alimentar que ele 
recomendar. Poderá não perder 10 kg num mês como tanto 
deseja, mas certamente perderá o peso que precisa, de forma 
harmoniosa e sem prejudicar a sua saúde e autoestima.

Quer melhor cuidado?

Dietas da moda, do
amigo ou da internet?

Não, Obrigado.

PUBPUB

Foi adjudicada, no 
fi nal de janeiro, a 
primeira fase do 
IC 35, troço entre 

Penafi el e Rans, com cerca de 
três quilómetros. 

Para a câmara de Penafi el 

Cruz Vermelha de Vilela
alerta para falso peditório

 Um grupo de pessoas que dizia pertencer à instituição fazia peditório em Lordelo.
 O caso foi denunciado nas redes sociais.

A 
Cruz Vermelha 
de Vilela fez um 
aviso à popu-
lação, alertan-

do para a existência de um 
peditório falso em nome da 
instituição.

O falso peditório estaria 
a ser realizado na freguesia 
de Lordelo, por um grupo de 
pessoas que andava a cantar 
as janeiras em nome da Cruz 
Vermelha de Vilela. O grupo, 
na verdade, não tem qual-
quer ligação à Cruz Vermelha 
e pretendia apenas fi car com 
as verbas que alegadamente 
seriam para entregar à insti-

tuição.
Numa mensagem pu-

blicada nas redes sociais, a 
Cruz Vermelha esclarece que 
“todos os peditórios” da 
instituição “são realizados 
por elementos devidamen-
te fardados e identifi cados” 
e pede ainda para que quem 
tenha conhecimento de si-
tuações idênticas contacte a 
instituição.

“Caso alguém conheça 
a existência de alguma in-
formação sobre a situação, 
agradecemos que a mesma 
nos seja transmitida”, lê-se 
na mensagem.

Adjudicada primeira fase do IC35
 Antonino de Sousa diz que a notícia é uma prenda para Pena� el que celebra, este ano,
     250 anos de elevação a cidade.

“este é verdadeiramente 
o primeiro passo, em con-
creto, para a construção de 
uma estrada muito deseja-
da pela população há cerca 
de 20 anos”. Quando estiver 
concluída, a estrada ligará 
Penafi el a Entre-os-Rios, com 
cerca de 12 quilómetros, ser-
vindo de alternativa à con-

gestionada e perigosa Estra-
da Nacional 106, acrescenta a 
autarquia.

Citado em comunicado, 
Antonino de Sousa diz que 
esta notícia não podia ter vin-
do em melhor altura, sendo 
uma prenda de aniversario 
para Penafi el, pelos 250 anos 
de elevação a cidade.  

O autarca de Penafi el 
lembrou as várias iniciativas 
políticas e da população que 
foram realizadas ao longo 
dos últimos anos, que culmi-
naram com a manifestação 
“das cruzes” em fevereiro do 
ano passado, que encheu a 
Estrada Nacional 106 de cru-
zes brancas para recordas as 
centenas de vítimas.

De acordo com a Autori-
dade Nacional de Segurança 
Rodoviária (ANSR) só entre 
2006 e 2017 registaram-se 
cerca de 500 acidentes e mais 
de 710 vítimas, entre feridos 
ligeiros, graves e mortos. 

Na EN 106 passam diaria-
mente mais de 15 mil veículos, 
uma grande parte são camiões 
que transportam pedra para 
exportação. A maior parte do 
traçado não possui passeios e, 
onde existem, são estreitos ou 
sem continuidade.
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Está patente na 
Casa da Cultura de 
Paredes a exposi-
ção de fotografi a 

e pintura de Marco, Armando 
José Moreira, o fotojornalista 
natural de Cete que colabo-
rou durante vários anos com 
o Diário de Notícias e o Jornal 
de Notícias, entre outros.

A exposição, com curado-
ria de Manuel Ferreira Coelho, 
reúne algumas das inúmeras 
obras fotográfi cas e artísticas 
do autor, que fez a sua pri-
meira exposição individual de 
pintura na Galeria Divulgação, 
no Porto, em 1965.

Exposição de Marco até 29 de 
fevereiro na Casa da Cultura

A exposição pode ser vi-
sitada até 29 de fevereiro, na 
Casa da Cultura, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h30 e 
das 14h às 17h30 e ao sábado 
das 10h às 12h30 e das 14h30 
às 17h. A entrada é gratuita.

O autor estará presente na 
Casa da Cultura no dia 17 feve-
reiro para contactos pessoais.

Armando Moreira nasceu 
em abril de 1936, no lugar do 
Marco, em Cete. É licenciado 
em Artes Plásticas e Pintura 
pela Escola Superior de Belas 
Artes do Porto e foi professor 
de desenho na Escola Soares 
dos Reis e de Fotojornalismo 
no Curso de Fotografi a da 
Cooperativa de Ensino Supe-
rior Artístico Árvore.

Desde 2015 que colabora 
com o jornal O Paredense.

I Ciclo do Conhecimento
em locais (im)prováveis

O Colégio Casa Mãe irá promover neste ano letivo o I 
Ciclo do Conhecimento em locais (im) prováveis. Numa 
vertente de inovação decorrerá no próximo dia 20 de fe-
vereiro, na sede da empresa J. Moreira da Silva e Filhos, em 
Rebordosa, a palestra n.º 2, com a presença do geógrafo 
Álvaro Domingues, professor catedrático da Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto.

O tema será “Urbanismo e paisagens”, destacando-se 
obras como “A Rua da Estrada”, “A vida no campo” ou “A Vol-
ta a Portugal”, que privilegiam a metamorfose da urbaniza-
ção ao longo dos tempos, tal como apresenta o nosso país 
através de fotografi as  “improváveis”, em contextos rurais 
e urbanos.

Concerto de piano
para celebrar o amor

A Casa da Cultura de Paredes vai celebrar o Dia dos Na-
morados com um concerto do pianista Nuno Ventura de 
Sousa, dedicado ao amor. O evento decorre no dia 15 de 
fevereiro, às 21h30. 

Nuno Ventura de Sousa nasceu no Porto em julho de 
1996. Realizou inúmeros recitais em diversas salas de Por-
tugal, Europa, EUA e Japão e obteve mais de cinco dezenas 
de prémios em concursos nacionais e internacionais em 
Portugal, Espanha, França, Bélgica, Sérvia, Montenegro e 
Estados Unidos. 

270 inscritos no Banco
Local de Voluntariado 

O Banco Local de Voluntariado da câmara de Paredes 
conta atualmente com 270 inscritos, divulgou a autarquia.

Alguns dos voluntariados participaram, na semana 
passada, numa sessão realizada no auditório da escola se-
cundária de Paredes, que serviu para sensibilizar os alunos 
para a prática de voluntariado.

Quatro voluntários convidados contaram a sua expe-
riência e convidaram os jovens a inscreverem-se nestes 
serviços. 

Ameaçava ex-companheira 
com arma de fogo

A GNR deteve, no passado dia 30 janeiro, um homem 
de 43 anos por posse de arma proibida no concelho de 
Paredes. Segundo a GNR, o homem estava a ser investiga-
do há cerca de dois meses e exercia violência psicológica 
sobre a ex-companheira, de 40 anos. Além das injurias, a 
mulher foi ameaçada de morte com uma arma de fogo.

Após uma busca domiciliária, as autoridades apreende-
ram uma arma de fogo transformada.

O homem, que aguarda julgamento pelo crime de violên-
cia doméstica, fi cou sujeito a termo de identidade e residência. 
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A 
confeção Tamanhos e Tantos, Lda inaugu-
rou, no passado dia 17 de janeiro, a nova 
unidade industrial na Rua do Negral, 753, 
Gandra, Paredes. A cerimónia contou com a 

presença dos empresários Paulo Jesus e José Teixeira, do 
presidente da câmara de Paredes, Alexandre Almeida, e 
do vereador das atividades económicas, Elias Barros.

Fundada em novembro de 2015, pelos sócios Paulo 
Jesus e José Teixeira, a Tamanho e Tantos surge após a 
insolvência de uma outra empresa do ramo. Foram as-
segurados os postos de trabalho dos 66 funcionários da 
empresa e os contratos com clientes.

No final do ano passado, a empresa deslocalizou-se 
de Valongo para Paredes, após a compra das antigas ins-
talações da Introduxi, na zona industrial de Gandra, ten-
do investido cerca de três milhões de euros na restrutu-
ração do edifício e em maquinaria.

A confeção apostou recentemente na produção de 
vestuário para o segmento premium, trabalhando com 
várias marcas internacionais muito conhecidas no mer-
cado.

2 milhões de euros
foi o volume

de negócios em 2019
A Tamanho e Tantos emprega atualmente cerca de 80 

funcionários altamente qualificados e espera criar este 
ano mais 30 postos de trabalho. A empresa debate-se, 
porém, com a falta de mão de obra qualificada no sector 
têxtil. 

“Se trabalhar com produtos de gama baixa não 
preciso de costureiras especializadas, mas de opera-
doras de máquina, porque as operações são quase 
sempre iguais. Mas neste segmento premium traba-
lhamos com pessoas qualificadas que, hoje, são muito 
difíceis de contratar”, explica Paulo Jesus.

Para superar as dificuldades na contratação de traba-
lhadores com formação adequada a Tamanho e Tantos 
apostou na criação de um polo de formação através de 
um protocolo estabelecido com a Modatex e o Instituto 
de Emprego e Formação Profissional (IEFP), em dezem-
bro de 2019.

A escola de formação vai funcionar nas instalações da 
empresa, em Gandra, e a primeira turma, com cerca de 15 
alunos, deverá iniciar o curso dentro de um a dois meses.

O curso intensivo de técnicas de costura terá a dura-
ção de três meses, com oito horas diárias de formação. 

Em 2019 a T Tantos teve um volume de negócios de 
cerca de dois milhões de euros e este ano espera aumen-
tar esse valor para os três milhões de euros. 

Quanto aos projetos para o futuro Paulo Jesus garan-
te que a ambição passa por manter o nível de qualidade 
e a relação próxima com os clientes. Outro dos projetos 
será a  criação de uma marca própria. 

investe três milhões e inaugura 
novas instalações em Gandra

A empresa deslocalizou-se de Valongo e investiu cerca de três milhões de euros na nova unidade industrial em Gandra, Paredes
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O 
secretariado Regional do 
Porto da União das Misericór-
dias Portuguesas foi eleito no 
passado dia 24 de janeiro, em 

Paredes, numa cerimónia que contou com 
a presença da Secretária de Estado da Ação 
Social, Rita Mendes.

A lista liderada por Maria Amélia Ferrei-
ra, provedora da Santa Casa da Misericórdia 
de Marco de Canaveses, venceu por maio-
ria, tendo sido eleita para o quadriénio 
2020-2023. 

Na cerimónia de tomada de posse, rea-
lizada na Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes, estiveram presentes 18 das 21 mi-
sericórdias que pertencem ao distrito do 
Porto e, ainda, a vereadora do Município de 
Paredes, Beatriz Meireles, e o presidente da 
União das Misericórdias, Manuel Lemos.

Do secretariado eleito fazem, ainda, 
parte Artur de Almeida Leite, provedor da 
Misericórdia de Vila Nova de Gaia, que pas-

Eleito em Paredes
Secretariado Regional do Porto

da União das Misericórdias
 A cerimónia teve como an� trião o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paredes, Ilídio Meireles,
     e contou com a presença da Secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes.

A estrutura tem a função de "coorde-
nar o trabalho de uma região do país, 
com 21 misericórdias, com atividades 
previstas na área da saúde, educação, 
dando apoio contínuo e diversificado 
à população desta região", referiu Maria 
Amélia Ferreira.

Já a Secretária de Estado da Ação Social, 
Rita Mendes, destacou o papel das misericór-
dias enquanto parceiras do Estado, ajudando 
no “desenvolvimento e aprofundamento 
das respostas de âmbito social a prestar 
às populações”. “Estas instituições são 
fundamentais enquanto estabelecedoras 
de contactos com milhares de crianças, 
jovens, idosos e pessoas com defi ciên-
cias e no planeamento de estratégias para 
combater problemas sociais", sublinhou a 
Secretária de Estado.

A vereadora da Ação Social da câmara de 
Paredes, Beatriz Meireles, salientou o papel 
das mulheres na liderança das instituições e 
das misericórdias do país. Referiu ainda a coo-
peração institucional da autarquia de Paredes 
com a Misericórdia, “que se torna fundamen-
tal para a resolução de problemas sociais".

sa a assumir o cargo de primeiro secretá-
rio, e Júlio Manuel Mesquita, provedor da 
Misericórdia de Penafiel, como segundo 
secretário. 

Adiado futuro
da Sousacamp 

Foi adiada a decisão sobre o futuro da 
Sousacamp, a maior produtora de cogu-
melos do país, que pretende encerrar a 
unidade de Paredes.

A assembleia de credores que estava 
marcada para 30 de janeiro no Tribunal 
de Vila Flor acabou por ser adiada para 19 
de fevereiro. Dezenas de trabalhadores 
protestaram à porta do tribunal, exigindo 
a manutenção dos postos de trabalho. O 
protesto teve o apoio do Sindicado dos 
Trabalhadores da Agricultura e das Indús-
trias de Alimentação (SINTAB) que está 
contra a proposta de viabilização do gru-
po que contempla a dispensa, por mútuo 
acordo, de 90 trabalhadores da unidade de 
Paredes.

Neurologista Lobo
Antunes em Paredes

O médico neu-
rologista e escritor 
Nuno Lobo Antu-
nes vai estar hoje 
em Paredes para 
participar numa 
palestra sobre “Per-
turbação de Hipe-
ratividade e Défi ce de Atenção”. A inicia-
tiva é promovida pelo Colégio Casa-Mãe 
com o apoio da câmara de Paredes e inse-
re-se num programa que visa promover a 
partilha e debate com as famílias de forma 
a desmistifi car a temática.

A palestra acontece na Casa da Cul-
tura de Paredes, pelas 19 horas, e pre-
tende ajudar a identificar os sintomas 
e a fazer o diagnostico, bem como falar 
da medicação, do acompanhamento e 
discutir o que se pode fazer em casa e 
na escola.
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A aposta e evolução
na formação

O 
Sport Clube Nun’Álvares co-
memorou no passado mês de 
janeiro 98 anos de existência. A 
dois anos de chegar ao cente-

nário, o clube recaredense é um exemplo de 
evolução e renovação. Com uma aposta cada 
vez maior na formação é neste setor que se 
“centram as atenções” desta reportagem.

A criação da academia dos Nalvas, no ano 
de 2013, e o melhoramento das condições 
para os atletas, nomeadamente, dos balneá-
rios, gabinete médico, pavilhão, sintético, fo-
ram um grande passo no crescimento do clu-
be. Aliado a esse facto, constata-se também 
a maior aposta em pessoas competentes e 
habilitadas a trabalhar e a desenvolver o po-
tencial humano e desportivo dos atletas. 

Atualmente, são 166 os atletas que repre-
sentam a formação de futebol do clube. Dos 
4 aos 18 anos todos “têm lugar no clube”, que 
tem como lema “Formar Boas Pessoas para 
que também Possam ser Bons Atletas”.

A criação de um gabinete de psicologia, jun-
tamente com a Cruz Vermelha da Sobreira, e um 
acompanhamento nutricional foram algumas 
das medidas implementadas esta época. Assim 
como, uma carrinha de transporte de atletas.

O trabalho, desenvolvido em conjunto 
com pais e treinadores é uma aposta funda-
mental na formação do clube.

Sub-8 Sub-9

Sub-11 misto Sub-13 Sub-15

Sub-16 Sub-17 Sub-19

Ricardo Rodrigues
(Atualmente no Estoril)

É muito impor-
tante para um joga-
dor que queira ser 
profi ssional ter uma 
boa formação. Caso 
contrário, torna-se 
mais difícil adaptar-
-se aos diferentes 
clubes e aos cam-
peonatos profi ssio-
nais porque são mais 
exigentes.

A formação que 
fi z no Nun’Álvares foi 
muito importante na minha carreira, pois foi lá que cresci, 
quer enquanto jogador, quer enquanto homem. Gostava 
muito de um dia poder voltar ao clube que me acolheu des-
de sempre e que ainda me diz muito. Foi lá que aprendi gran-
de parte do que sei hoje.

DO NUN’ÁLVARES À SEGUNDA LIGA
Martins

(Atualmente no Leixões)

A formação é 
muito importante 
para um jogador. Um 
atleta que não tenha 
formação tem a vida 
difi cultada pois não 
tem as mesmas bases 
e aproveitamento que 
um jogador que tenha 
sido formado num de-
terminado clube.

O Nun’Álvares é 
o clube do meu co-
ração, quando penso 
neste clube o sentimento que ocorre é a felicidade que o fu-
tebol me dá e o apoio enorme e gratifi cante que estes dois 
senhores (Mister Coelho e Mister Baía) me deram para ser a 
pessoa e jogador que sou hoje. O Nun’Álvares é o clube que 
acolhe, protege e trata como fi lhos os seus jogadores.

Moreira
(Ex – Varzim)

Este clube é a 
minha casa, apesar 
de ter sido durante 
uns tempos, este é 
o meu clube. A for-
mação que fiz no 
Nun’Álvares teve uma 
importância muito 
grande na minha car-
reira. Aqui sempre 
me incutiram que, 
podemos não ganhar 
todos os jogos, mas 
estamos sempre a 
aprender. Evoluí e aprendi imenso em todas as épocas que 
estive neste clube. A adaptação no Varzim foi muito faci-
litada devido a toda a formação que tive no Nun’Álvares. 
Este clube dá muitas e boas condições a todos os atletas 
que nele competem.

Nalvas
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Mafalda Moreira
— 4 anos —

Leonardo Pinto
— 7 anos —

Francisco Cavadas
— 8 anos —

Gonçalo Moreira
— 10 anos —

Vasco Sousa 
— 10 anos —

Gonçalo Nunes
— 12 anos —

Francisco Ferreira
— 14 anos —

Delfi m Matias
— 15 anos —

Dinis Vieira
— 16 anos —

Samuel Oliveira
— 17 anos —

Estou aqui porque gosto muito de jogar 
futebol. Também gosto muito de estar aqui, 
porque estou com os meus amigos e eu gos-
to muito deles. Nós divertimo-nos muito. É 
bom estar perto da baliza e marcar golos, eu 
fi co muito feliz.

Estou cá desde 2017. Gosto de treinar e de 
jogar aqui e tem corrido tudo muito bem. Este 
clube trata muito bem os meninos e é muito 
bom estar aqui. São muito divertidos os mo-
mentos que passamos aqui, divertimo-nos 
todos quando estamos juntos.

Gosto muito de jogar no Nun’Álvares. É 
um clube muito bom onde aprendemos mui-
tas coisas. Também tenho muitos amigos aqui 
e damo-nos todos muito bem. Neste clube 
ensinam-nos as melhores técnicas para um 
dia podermos chegar à equipa sénior.

Esta é a minha segunda época aqui no 
clube. Vim para cá porque os meus colegas 
falavam muito bem do clube na escola e de-
cidi experimentar. Gostei e, por isso, conti-
nuo cá até hoje. Aqui podemos tornar-nos 
melhores jogadores e evoluir.

Estou no Nun’Álvares há três anos. Vim para cá por 
causa dos meus amigos e agora adoro estar aqui. Gosto 
muito de treinar e de jogar. Este clube trata bem os me-
ninos e apoia-os muito. Já tive vários clubes interessados 
em mim e gostava de um dia chegar a um clube da Pri-
meira Liga.

Estou na terceira época ao serviço do clube. Este é um 
grande clube e eu gosto muito dele, foi aqui que cresci e não 
trocava este clube por nenhum outro. Quando cheguei cá pra-
ticamente não sabia tocar numa bola, mas agora posso dizer 
que sou um dos melhores jogadores da minha equipa. Uma 
das coisas que mais gosto neste clube são os adeptos que vão 
ver os jogos e isso dá-nos muita motivação. 

Vim para aqui por infl uência da minha família, tinha alguns 
primos a jogar cá e decidi experimentar. Quando experimentei, 
gostei logo e quis fi car. Gosto muito do ambiente deste clube, 
nunca acontecem confusões, há muita confi ança e somos todos 
muito amigos. Aqui, para além de nos formarem enquanto fu-
tebolistas, formam-nos enquanto pessoas porque transmitem-
-nos diversos valores que nos serão úteis no futuro.

Entrei para este clube aos sete anos e estou cá há oito. Têm 
sido anos muito bons, o ambiente é fantástico e o balneário 
é muito unido. No Nun’Álvares, a formação é caraterizada so-
bretudo pela união e determinação destes atletas. Este cres-
cimento é muito importante para nós, não só ao nível motor 
como psicológico. Também é importante para a nossa saúde 
e para a saúde dos que nos rodeiam. O convívio aqui é incrível.

Jogo aqui há oito anos. Eu gostava muito de jogar futebol 
e quando fi z oito anos a minha prenda de aniversário foi a ins-
crição no Nun’Álvares. Tive muitos primos a jogar neste clube 
e eu também quis fazer parte desta família. Tem havido uma 
grande melhoria na formação. Agora dão-nos muita atenção 
e, nos guarda-redes, que é a minha posição e que são normal-
mente esquecidos, temos tido muito acompanhamento.

Estou no Nun’Álvares há 12 anos. Vim para este clube quan-
do ainda estava no infantário, tinha quatro anos na altura. No iní-
cio foi difícil porque jogava com colegas mais velhos e os meus 
pais queriam que desistisse, entretanto consegui convencê-los 
e cá fi quei até hoje. Não consigo explicar por palavras os anos 
que tenho passado aqui e o amor que sinto por este clube. O 
Nun’Álvares é uma “montra” para todos nós, atletas.
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Divisão Elite da AF Porto   |   A. Lordelo, 1  —  Sousense, 0

Campeonato de Portugal   |   União de Paredes, 0  —  Trofense, 1

Na 21.ª jornada da Di-
visão Elite, o Aliados 
recebeu o Sousense 
com o objetivo de 

inverter o mau resultado da ronda 
anterior. 

Com um registo aguerrido e 
autoritário, os lordelenses entraram 
dispostos a comandar o encontro 
e em chegar ao golo rapidamente. 
Impondo um ritmo acelerado, os da 
casa dominavam o encontro e cria-
ram várias situações de golo, que 
não foram corretamente concretiza-
das pelos “homens dianteiros”. Nos 
últimos minutos da primeira parte, 
os sousenses conseguiram equili-
brar a partida e dispuseram mesmo 
da melhor oportunidade de golo do 
primeiro tempo. Mesmo em cima 
do minuto 40, o corte da defensiva 
lordelense foi fundamental para im-
pedir o golo dos visitantes.

O empate a zero manteve-se 
até ao intervalo. 

Na segunda parte, o jogo de-
senrolava-se de forma equilibrada, 

O 
Paredes contabili-
zou nova derrota 
no Campeonato de 
Portugal. No jogo a 

contar para a 20.ª jornada da pro-
va, a equipa orientada por Eurico 
Couto perdeu pela margem míni-
ma na receção ao Trofense. 

O golo solitário de Hélder 
Sousa, apontado aos 23 minutos 
da partida foi o bastante para “tra-
çar” novo desaire aos homens da 
casa. Mais de uma hora de jogo 
não foi suficiente para a equipa 
paredense “dar a volta ao resulta-
do”.

Falta de aproveitamento
Mais uma vez, o conjunto 

unionista não foi capaz de apro-
veitar as oportunidades criadas. 
A “falta de pontaria” no momento 
de finalização voltou a ser o ponto 
fulcral para o Paredes somar a se-
gunda derrota consecutiva.

A turma paredense leva já 
quatro jogos sem vencer e está 
atualmente na sétima posição 
com 30 pontos. O Trofense é a 
primeira equipa abaixo da “linha 
d’água” ocupa o 14.º lugar com 
20.

No final da partida, Eurico 
Couto explicava o que tinha cor-
rido mal à equipa paredense: 
“Não conseguimos materializar 

Aliados “tira Coelho da cartola”
Texto e Foto
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com o Aliados a criar mais hipóteses 
de golo. Oportunidades que viriam 
a concretizar-se, à passagem do mi-
nuto 23, quando Coelho bateu de 
“forma exemplar” o livre que deu 
vantagem aos comandados de Pe-
dro Ferreira.

Pouco depois, a defensiva Sou-
sense tirou “em cima da linha” o es-
férico pontapeado por Fonseca. 

Aos 37 minutos, os visitantes 
fi caram reduzidos a dez elementos, 
depois da expulsão de Outeiro. Na 
conversão do livre, André defendeu 
o remate de Fonseca. No lance se-
guinte, os homens de Bruno Cunha 
dispuseram de uma grande penali-
dade, onde Luís Monteiro foi “herói” 
depois de defender o remate de 
Telmo.

Ainda antes do apito fi nal, Mon-
teiro “voltou a ser chamado”, desta 
vez para defender o remate de Joel. 

Até ao fi nal da partida, o Sou-
sense tudo fez para chegar à igual-
dade, mas o Aliados viria mesmo a 
conquistar a vitória. O triunfo dei-
xou os lordelenses no 8.° lugar, com 
31 pontos, o conjunto da Foz do 
Sousa está na 10.ª posição, com 27.

No fi nal do encontro, Pedro 
Ferreira defendia que o resultado 
“perdia apenas pela escassez”: 
“Foi uma vitória justíssima e 
peca unicamente por ser pela 
margem mínima, pelo que pro-
duzimos merecíamos mais go-
los”. 

O técnico lordelense elegeu a 
partida como “o melhor jogo des-
de que assumi o Aliados. Fizemos 
um jogo muito consistente e com 
um futebol muito atrativo, com 
várias oportunidades de golo. 
Foi um jogo de sentido único em 
que fomos muito superiores ao 
adversário”.

Sobre se a equipa “já está à sua 
imagem”, Pedro Ferreira responde 
assim: “O futebol é um desporto 
muito complexo. Embora seja 
falado por muita gente, poucos 
são aqueles que falam correta-
mente sobre este desporto. É um 
processo lento e demorado, e 
não é da noite para o dia que se 
consegue mudar uma ideia, que 
tem alguns anos. As soluções 
estão a chegar aos poucos e tor-
nam mais fácil o trabalho”.

o volume ofensivo de último 
terço em golos, ou por má 
decisão ou por má execução. 
Temos sofrido golos carica-
tos e isso evidencia alguma 
ansiedade notável e perce-
tível, uma vez que aumentá-
mos e elevámos a exigência 
do resultado e a qualidade 
de jogo para patamares su-
periores. Podemos não estar 
preparados para esse pata-
mar, mas esta é a nossa for-
ma de crescer”. Ainda assim, 
o técnico unionista garante: 
“Este grupo está habituado 
a momentos de grau de di-
ficuldade elevado e pronto 
para dar boas respostas”.
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Divisão Honra da AF Porto  |  Nun'Álvares 2 — R. Moinhos, 1

Divisão Elite da AF Porto   |   Vilarinho, 1  —  Rebordosa, 2

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

Rebordosa volta
a encurtar distância

O 
Rebordosa deslocou-se a Santo 
Tirso para defrontar o “afl ito” Vi-
larinho. A equipa “jesuíta” pre-
cisa urgentemente de somar 

pontos para se afastar dos “lugares de desci-
da” e, por isso, não estava disposta a “facilitar 
a tarefa” aos comandados de Tonanha.

O jogo começou de forma equilibrada e 
“temperada”, mas os visitantes não demora-
ram muito a impor o seu ritmo e a “tomar as 
rédeas do encontro”. A superioridade dos re-
bordosenses materializou-se aos 37 minutos 
com o golo de Ricardo Teixeira. Pipo aplicou 
um remate de fora da área, mas a bola bateu 
na trave e “sobrou para Cláudio encostar”. 

A supremacia do Rebordosa “voltou a dar 
frutos” pouco tempo depois, Ricardo Teixeira 
apareceu isolado e dilatou a vantagem.

Mas ainda antes do intervalo, o Vilarinho 
conseguiu reduzir com um golo de Martins.

A vencer pela diferença, o Rebordosa 
preocupou-se mais em manter a vantagem 
do que em ampliá-la, no segundo tempo. A 
turma do concelho paredense mostrou-se 
concentrada, criando ainda algumas oportu-
nidades para marcar.

O resultado não viria a alterar-se até ao apito 
fi nal. O Rebordosa ascendeu ao 4.º lugar com 36 
pontos, a três de um dos lugares de acesso ao 
play-off  de subida, o Vilarinho é 13.º com 19.

No fi nal do jogo, Tonanha defendia a “justiça 
do resultado”: “Foi um jogo em que a vitória 
não sofre contestação. Assumimos o controlo 
do encontro, a partir dos primeiros 15 minu-

Texto e foto
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Divisão Elite da AF Porto   |   Gandra, 1  —  Marco 09, 1

tos, fi zemos dois golo, mas podíamos ter fei-
to mais. Na segunda parte, preocupámo-nos 
mais com o resultado do que com a exibição 
e terminámos com um resultado justo e uma 
exibição conseguida”. O técnico rebordosense 
admitiu ainda: “Estamos a chegar à fase fi nal 
do campeonato e, por isso, sobrepõe-se o 
resultado à nota artística e foi isso que fi ze-
mos. Demonstrámos grande maturidade e os 
meus jogadores estão de parabéns”.

Sobre a “aproximação ao topo”, Tonanha 
assume: “O nosso principal objetivo, neste 
momento, é encurtar distâncias até defron-
tarmos os dois primeiros classifi cados”.

Depois da derrota da ronda ante-
rior frente ao Barrosas, o Alian-
ça de Gandra recebeu o Marco 
09. A formação gandrense tinha 

como objetivo inverter o resultado antece-
dente e, talvez por isso, tenha entrado forte e 
determinada no encontro.

Com superioridade e domínio de jogo, os 
homens da casa foram criando boas ocasiões 
para inaugurar o marcador. “Empenhados em 
acertar no alvo” foi com naturalidade que os 
comandados de Mário Rocha chegaram à 
vantagem. Aos 42 minutos, após a marca-
ção de um pontapé de canto, Diogo Almeida 
“usou a cabeça” para colocar o Gandra em 
vantagem.

Em desvantagem no marcador, os mar-
coenses foram “obrigados a correr atrás do 
prejuízo” no segundo tempo. A turma orienta-
da por José Oliveira já protagonizou algumas 
“inversões no marcador” ao longo da época e 
procurou “usufruir do estatuto” mais uma vez. 
Apostando num futebol direto e num ritmo 
forte, que o Gandra teve difi culdade em tra-
var, o adversário conseguiu mesmo chegar 
à igualdade. Aos 58 minutos, Edmilson, que 
tinha entrado na segunda parte, fez o 1 – 1.

Até ao fi nal do jogo, o conjunto de Marco 
de Canaveses tentou a “reviravolta” no mar-
cador, mas o Aliança de Gandra “não se fez 
rogado” e também criou oportunidades de 
golo. Destacaram-se as falhas na fi nalização 
que mantiveram o resultado fi nal empatado 
a uma bola.

A igualdade deixou o Gandra no 7.º lugar 
com 31 pontos, o Marco 09 é quinto com 35.

No fi nal do encontro, Mário Rocha consi-

Gandra cede empate
Texto e foto
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derava: “Devido ao jogo anterior, sabíamos 
que existia alguma ansiedade nos joga-
dores, mas entrámos muito bem e fomos 
superiores ao adversário nos primeiros 45 
minutos. A vantagem ao intervalo era cur-
ta para aquilo que tínhamos produzido. 
Durante o intervalo, alertei os jogadores 
para o facto de o adversário ter tendência 
para dar a volta ao resultado e, infelizmen-
te, foi o que aconteceu. Ainda assim, os 
meus jogadores estão de parabéns porque 
produziram o sufi ciente para terem termi-
nado a partida com outro resultado, mas 
as falhas na fi nalização assim não o permi-
tiram”. 

Sobreirense “ganha terreno”, Sobrosa volta a sofrer “derrota pesada”

O 
Nun’Álvares “voltou a mostrar 
estar vivo” na luta pela liderança 
da Divisão de Honra. Na 19.ª jor-
nada da competição, a equipa 

recaredense recebeu e venceu o Rio Moinhos 
por 3 – 0.

Controlando a partida, na maior parte da 
mesma, a inspiração de Apolónio foi também 
uma grande ajuda na construção de uma vi-
tória categórica. O primeiro golo aconteceu 
cedo, aos sete minutos de jogo, Apolónio inau-

Tarde inspirada de Apolónio
Texto
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gurou o marcador.   

Os homens da casa superiorizavam-se, mas 
não conseguiam concretizar as oportunidades 
criadas. Apesar da autoridade e imponência, 1 
– 0 era mesmo o resultado ao intervalo. 

Na segunda parte, os recaredenses volta-
ram a entrar fortes e determinados. Apolónio 
“voltou a faturar” e fez o segundo aos 57 mi-
nutos.

Com uma vantagem confortável, o Nun’Ál-
vares ainda conseguiu chegar ao terceiro, 
numa tarde de verdadeira inspiração para o 
avançado da casa, Apolónio apontou o hat-
-trick e estabeleceu em 3 – 0 o resultado fi nal.

A vitória permitiu ao Nun’Álvares manter o 
“estatuto de líder”, a formação de Recarei man-
teve a liderança e soma agora 38 pontos. O Rio 
Moinho está na 10.ª posição, com 26.

No fi nal do encontro, Eduardo Moreira 
mostrava-se visivelmente agradado com a 
exibição da sua equipa: “Foi um jogo bem 
conseguido da nossa parte onde consegui-
mos controlar quase todos os momentos 
do jogo, acelerando-o quando necessário e 
pautando o mesmo nos momentos devidos. 
O Rio Moinhos apresentou-se num bloco 
alto, tentando impedir que jogássemos na 

primeira fase, mas de forma insufi ciente, 
pois encontrámos outras soluções válidas 
para o conseguir. Conseguimos ligar os se-
tores de forma natural, através de jogadas 
com princípio, meio e, por vezes, fi m, mas 
pecámos sobretudo na fi nalização. Acaba 
por ser um resultado justo, contra um adver-
sário de respeito que tentou de todas as for-
mas contrariar o resultado e o fi nal do jogo”.

O técnico recaredense acrescentou ainda: 
“A vitória não é expressiva nem traduz as 
inúmeras oportunidades criadas por nós, 
ainda assim é justíssima no contexto global 
do jogo”.

Na 18.ª jornada da 1.ª Divisão da 
AF Porto, Sobreirense e Vando-
ma conquistaram vitórias im-
portantes na luta pelos respeti-

vos objetivos. 
A equipa da Sobreira venceu por 4 – 2 Os 

Lusitanos e “ganhou terreno na fugida dos 
lugares de despromoção”. Depois de dois 
empates consecutivos, a turma orientada por 
Eduardo Mota somou uma vitória que lhe 
permitiu ascender ao 13.º lugar e totalizar 16 

pontos, mais dois do que a primeira equipa 
da “zona de descida” (Senhora da Hora, com 
14 pontos).

O Vandoma também saiu vitorioso do en-
contro frente ao S. Félix da Marinha por 2 – 1. 
Os vandomenses entraram praticamente a 
vencer, com o golo de Teixeira aos três minu-
tos, mas os gaienses conseguiram empatar no 
segundo tempo. O triunfo da equipa orienta-
da por Rui Moreira foi conquistado a dez mi-
nutos do fi m, com o “tento” de Moura. O Van-

doma está na oitava posição com 22 pontos.
O Parada foi derrotado “em casa” pelo 

Crestuma. Os comandados de David Barbosa 
foram derrotados por 2 – 3. Depois de terem 
entrado a vencer, aos 4 minutos, por intermé-
dio de Leozinho, os visitantes conseguiram 
a igualdade três minutos depois através da 
conversão de uma grande penalidade. Na 
segunda parte, a equipa de Vila Nova de Gaia 
conseguiu ampliar a vantagem. O Parada é 
10.º com 22 pontos.

Na Série 2, da mesma divisão, o Sobrosa 
voltou a sofrer uma derrota “pesada”. O con-
junto visitante perdeu por 5 – 1 no terreno do 
Livração. Esta é já a terceira derrota consecuti-
va da formação sobrosense, que está a apenas 
três pontos da “zona de despromoção”. Atual-
mente, é 13.º classifi cado com 20 pontos.

Na 2.ª Divisão, o União Sport Clube de Bal-
tar não foi além de um “nulo” na deslocação 
a Frazão. O conjunto baltarense está no 14.º 
posto com 18 pontos.
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II Trail do Capitão com 800 participantes
 O evento contou com duas provas principais, de 10 e 20 quilómetros, e um trail para os mais novos.
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João Barbosa fi cou em terceiro 
lugar nas 24 Horas de Daytona, 
uma das mais importantes pro-
vas de resistência dos Estados 

Unidos da América, que marcou o arran-
que do campeonato americano.

O piloto natural de Rebordosa, Pare-
des, mas radicado nos EUA há vários anos, 
foi o melhor representante nacional no 
Cadillac da Mustang Sampling Racing, que 
dividiu com os franceses Sébastien Bour-
dais e Loic Duval na classe principal.

A clássica prova do automobilismo 
mundial, disputada a 25 e 26 de janeiro, 
foi vencida pela equipa Cadillac da Way-
ne Taylor Racing, com Kamui Kobayashi, 
Scott Dixon, Renger van der Zande e 
Ryan Briscoe.

João Barbosa em terceiro
nas 24 Horas de Daytona

 O piloto natural de Rebordosa, foi o melhor representante nacional,
     na sua corrida de estreia pela Mustang Sampling Racing. 
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A 
II edição do Trail do Capitão juntou, 
no passado dia 25 de janeiro, cerca 
de 800 participantes na prova de 
10 quilómetros e no trail longo de 

20 quilómetros. O evento foi organizado pelo 
Grupo Desportivo da Portela, em parceria com 
a junta de freguesia de Reborsa, com o apoio da 
câmara de Paredes e vários patrocinadores.

Hélio Fumo (individual) foi o grande ven-
cedor do trail longo, cortando a meta com 
1h33m38’s. Em segundo fi cou o veterano Pe-
dro Santos (Oralklass Amigos do Trail), com 
1h36m370’s e em terceiro Tiago Pinto (Douro-
conta), com 1h43m40’s.

Paula Soares (AD Amarante) foi a melhor 
atleta feminina, com 1h55m16’s, ocupando a 
13.ª posição na geral. Em segundo fi cou a atleta 
Cláudia Coelho (Generosos runners), 16.ª na ge-
ral, com 1h57m34’s e em terceiro Fátima Coelho 

(Somos Nós Team), 47.ª na geral, com 2h12m25’s.
As melhores equipas foram Oralklass Ami-

gos do Trail, AD Amarante e Dá-lhe Gás Team 
Fisioduo.

Na prova de 10 quilómetros destacou-se An-
tónio Braziela (Oralklass), ao cortar a meta com 
47m19’s, seguindo-se Pedro Tapadas (Douro-
conta), com 49m40’s e Natan Callais (Oralklass), 
com 51m11’s.

Nas mulheres a mais rápida foi Paula Barbo-
sa (Oralklass), seguindo-se Fernanda Madrinha 
(individual) e Célia (opraticante).

A Oralklass voltou a conquistar o 1.º lugar 
por equipas, fi cando em segundo a equipa 
DAPproduções e em teceiro a Habcarpintaria.

Além das provas principais, este ano o Trail 
do Capitão teve uma vertente direcionada para 
as crianças e jovens. O I Trail Kids do capitão foi 
organizado para incentivar a prática desportiva 
junto dos mais novos, numa parceria entre os 
Amigos do Trail, o Grupo Desportivo da Portela 
e a junta de freguesia.

vai motivar e empurra a todos mais! Foi 
um ótimo começo e tenho orgulho de fazer 
parte deste projeto”.

O outro português a correr na categoria 
principal, Filipe Albuquerque, foi sétimo clas-
sifi cado, ao volante do Cadillac da Whelen En-
gineering Racing. 

Entre os GTD, Álvaro Parente fi cou na oi-
tava posição com o Acura NSX, sendo o 25.º 
da classifi cação geral, enquanto Pedro Lamy 
fi cou no 17.º lugar, com o Aston Martin Vanta-
ge GT3 que foi 37.º lugar da ‘geral’.

João Barbosa já tinha vencido a prova em 
2010, 2014 e 2018, mas mostrou-se satisfeito 
com o resultado alcançado ao serviço da nova 
equipa. “Estou muito feliz com esse p3. É preci-
so uma equipa para obter grandes resultados 
e foi exatamente isso que aconteceu! A minha 
1 ª corrida com a nova equipa foi um sucesso!”, 
disse o piloto numa mensagem publicada nas re-
des sociais, onde elogiou o trabalho dos colegas 
de equipa Sébastien Bourdais e Loic Duval. 

“Estamos conscientes de que ainda há 
muito trabalho a fazer e este resultado só 

A Trail Team Bifase sa-
grou-se campeã na-
cional de Ultra Trail 

(55 km) no Trilho dos Abutres, 
disputado no passado fi m de 
semana em Miranda do Corvo. 
A “mítica” prova nacional jun-
tou os melhores atletas nacio-
nais da modalidade.

A nível individual venceu 
o atleta André Rodrigues, com 
mais de três minutos de avan-
ço sobre o segundo classifi ca-
do. O título coletivo só foi decidido na reta 
fi nal da prova, com os três primeiros atletas 
da Trail Team Bifase a cortar a meta com os 
da frente. A equipa de Paredes alcançou as-

O pavilhão rota dos móveis, em Lordelo, 
Paredes, recebeu a 1 e 2 de fevereiro, 
a fase intermédia do Campeonato Na-

cional de Hóquei Indoor de seniores masculinos 
da época 2019/2020.

O evento contou com a participação de cerca de 
200 atletas, de oito equipas de norte a sul do país. 

A Casa Pia Atlético Clube A, a Associação Des-
portiva de Lousada A, o Grupo Desportivo do Viso 

e o Clube de Futebol União de Lamas-Hóquei foram as quatro equipas apuradas para dispu-
tar o título de campeão nacional na fase fi nal, que decorre este fi m de semana, 8 e 9 feverei-
ro, em São Domingos de Rana, Lisboa.

Equipa de Paredes é campeã 
nacional de Ultra trail

sim o título nacional de Ultra Trail. João Cruz, 
3.º classifi cado, Nuno Silva, 4.º classifi cado e 
Leonel Cunha, 8.º classifi cado, somaram os 
pontos necessários para a vitória.

Fase intermédia
do nacional de hóquei indoor 
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André Barbosa conquista segundo lugar 
no Open Internacional Vila das Aves

 O atleta da Sobreira destacou-se na categoria de kumité, sub-21, - 67kg, numa das provas com maior número de atletas em Portugal.
 O próximo desa� o é o nacional de seniores, a 22 de fevereiro.

Texto

HELENA NUNES

André Barbosa conquistou o se-
gundo lugar no 26.º Open Inter-
nacional de Karaté Vila das Aves, 
disputado a 18 e 19 de janeiro, 

em Santo Tirso. O trofeu foi alcançado na ca-
tegoria de Kumité, sub21, - 67kg.

O atleta da Shotokan Associação Karaté 
Paredes procurava a vitória, mas reconhece 
que o segundo lugar foi um resultado posi-
tivo. “Entrei na competição para ganhar, 
como deve ser a ambição de todos os atle-

tas. Na fi nal comecei a ganhar, mas depois 
fui-me um bocado abaixo com algumas de-
cisões de arbitragem e nunca mais conse-
gui recuperar”, explicou o atleta, que acabou 
por perder o combate para um adversário de 
Guimarães.

Esta foi a quarta participação do atleta 
da Sobreira, Paredes, no Open Internacional 
Vila das Aves, uma das competições de karaté 
com maior número de atletas em Portugal.

A estreia aconteceu há quatro anos, ainda 
em cadete, com a conquista do 3.º lugar. 

O atleta da Sobreira integra desde 2018 a 
Shotokan Associação Karaté Paredes, criada 
pelo pai, que é parceira da Associação Wado 
Internacional Karaté Portugal, com sede em 
Braga.

Começou a praticar
karaté com 5 anos

André Barbosa já soma vários títulos na-
cionais e internacionais. Começou a praticar 
aos 5 anos por infl uência do pai no Shotokan 
Karaté Recarei. “Como acontece com todos 
os miúdos nesta idade eu queria jogar fu-
tebol. Tinha um colega no karaté que en-
trou comigo e também só queria futebol. 
E por isso os primeiros três ou quatro anos 
fui contrariado”, conta.

Aos 11 ou 12 anos, quando André fez a sua 
primeira prova, em kata, uma vertente do ka-
raté em que se representa um combate com 
vários adversários imaginários, a situação mu-
dou. “Depois da primeira prova percebi que 
queria fi car no Karaté. E deixei o futebol. 
Era avançado, nas camadas jovens do So-
breirense, mas também corria mais do que 

marcava”, confessa entre risos. "Hoje sei que 
fi z a escolha certa".  

Neste curto, mas premiado percurso na 
modalidade, o pai Nuno Barbosa, professor de 
karaté e seu treinador, teve um papel muito im-
portante. “É o meu grande mentor, que exi-
ge sempre mais de mim nas provas impor-
tantes. Há momentos em que as emoções 
se misturam, mas sei que ele quer sempre 
o melhor para mim”, sublinha, reconhecendo 
que foi esta exigência que o levou a participar 
em importantes provas internacionais.

André Barbosa soma já três participações 
no Campeonato Internacional de Karaté Valle 
de Piéllagos, que se realiza em Santander, Es-
panha, e reúne os melhores atletas da Europa. 
No ano passado conquistou o segundo lugar 
no escalão de júnior.

Em 2019, conquistou ainda o 3.º lugar no 
Torneio Internacional Cidade de Ferrol, Gali-
za, Espanha, e participou no Karaté 
1-Youth League, prova da Federação 
Mundial de Karaté (em inglês: World 
Karate Federation - WKF), realizada 
em Veneza, Itália. “Em Portugal es-
tamos habituados a ter 30 ou 40 
atletas numa prova. Aqui, só no 
meu escalão estavam a participar 
160 atletas”, explica, garantindo que 
a experiência foi importante para 
conhecer e contactar com atletas de 
vários sítios do mundo.

Depois de uma prestação menos 
feliz na Lyon Cup (Luxemburgo), já 
este ano, no escalão sub-21, André 
Barbosa espera conseguir regressar 
na máxima força no Campeonato Na-
cional de Seniores, que decorre a 22 
de fevereiro.  “Já competi noutras 

provas semelhantes e quando se comba-
te contra um atleta sénior nota-se a expe-
riência que ele tem. Mas eu quando entro 
numa prova é sempre para ganhar. Mas 
mais do que ganhar tento sempre dar o 
meu melhor, em todas as competições, in-
dependentemente do que acontecer. Gos-
tava de chegar ao primeiro lugar, mas sei 
que é difícil”. 

Apesar de ainda sonhar com uma carrei-
ra no karaté, André Barbosa reconhece que a 
modalidade não tem recebido o devido valor, 
apesar das conquistas que tem trazido ao país. 

O atleta está a terminar o 12.º ano e pre-
tende seguir o curso de engenharia informá-
tica já no próximo ano. “Vou tentar conciliar, 
mas sei que será mais difícil. Em Portugal 
são muito poucos os atletas que conse-
guem viver apenas do karaté, por isso a mi-
nha prioridade será sempre o curso. Vamos 
ver como corre”.

70 atletas de Paredes
no Campeonato Nacional de Boccia Sénior

C erca de 70 atletas de 
Boccia sénior estive-
ram a representar Pa-
redes no campeonato 

nacional de Boccia sénior de indi-
viduais 2019/2020 da zona do Vale 
do Sousa, que decorreu a 28 janei-
ro, no Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo, Paredes.

A competição organizada pelo 
pela câmara de Paredes, em parcei-
ra com a PCAND - Paralisia Cerebral 
Associação Nacional de Despor-
to, juntou cerca de 200 atletas de 
clubes representantes da primeira 
e da segunda liga da modalidade, 
pertencentes aos municípios de Paredes, 
Penafiel, Felgueiras e Lousada.

A representar Paredes estiveram 70 
atletas de oito instituições do concelho, 
das equipas das juntas de freguesia de 

 Competição decorreu no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, e juntou 200 atletas de diferentes clu-
bes dos concelhos de Paredes, Pena� el, Felgueiras e Lousada.

Cete, Lordelo, Paredes, Rebordosa, Sobreira 
e Vandoma, da Associação para Desenvol-
vimento de Rebordosa e do Centro Socioe-
ducativo e Profissional da Parteira.

Em destaque na prova esteve Carlos Al-

berto Neves, atleta da junta de fre-
guesia de Rebordosa, que conquis-
tou o terceiro lugar do pódio da 1.ª 
Liga Boccia.

O vencedor foi Adão Vieira da 
junta de freguesia de Canelas, e em 
segundo fi cou Francisco Pereira, da 
mesma equipa.

Na 2.ª Liga o vencedor foi Idalino 
Duarte, atleta da Associação Salta 
Fronteiras, de Felgueiras. Em segun-
do fi cou Fernando Rocha Pereira, do 
município de Penafi el, e em terceiro 
Maria Lurdes Sousa, do município de 
Felgueiras.

Citado em nota de imprensa, o 
vereador do desporto, Paulo Silva, afi rmou 
que o Boccia sénior é uma “modalidade na 
qual acreditamos muito e queremos conti-
nuar a apostar para mantermos os nossos 
idosos ativos e com saúde”.

A atleta paredense Leonor Costa 
foi distinguida pela Federação 
Portuguesa de Kickboxing e 

Muaythai, na gala anual realizada a 16 ja-
neiro, na Fundação Champalimaud.

A distinção foi entregue pelo mérito 
desportivo internacional da atleta na épo-
ca 2019, nos campeonatos de WAKO e da 
IFMA. O clube AST Kickboxing foi ainda re-
conhecido com o prémio treinador do ano 
atribuído a António Teixeira.

As distinções foram entregues pela 
vice-presidente do Instituto Português do 
Desporto e Juventude (IPDJ) Sónia Paixão 
e pelo ex-provedor da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Lisboa, Pedro Santana Lopes.

Ana Leonor Costa
distinguida
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● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
.....................................................................................................

Numa certa manhã de inverno, a 
minha mãe foi aos correios e eu 
saí com ela, mas fi quei no carro. 

Quando ela voltou, vinha toda entusias-
mada com a ideia de fazermos uma viagem 
organizada pela Junta de Freguesia e para 
onde? Adivinhem lá! Eu odeio o frio, detesto 
a sensação de frio, odeio andar demasiado 
agasalhado, portanto era o local que eu me-
nos preferia: a Serra da Estrela!

Mesmo assim, a minha mãe marcou dois 
lugares, o entusiasmo dela aumentara e o 
meu diminuía. Passadas sete semanas, lá fo-
mos nós, eram seis horas da manhã, quando 
me obrigou a levantar da cama quentinha. 
Mesmo contrariado, desci as escadas já vesti-
do e, num instante, tomei o pequeno-almoço. 

Nas minhas férias de inverno, fui 
passar uns dias a casa da minha 
avó de Amarante. 

Na terra dos meus avós, o clima é mais 
rigoroso; quando está sol, é demasiado 
quente e no inverno, é muito mais frio e há 
bastante neve, porque eles moram mesmo 
na encosta do Marão. É uma aldeia bastante 
bonita, as casas são em xisto, pequenas, com 
as portas em madeira e ainda permanece o 
costume de deixarem as chaves na fechadu-
ra da habitação.  São muito aconchegantes!

Na estação do inverno, como é muito frio, 
toda a gente acende a lareira da sala e perto 
desta fazem o seu trabalho: cosem os sapatos 

● Escola Básica de Recarei
.....................................................................................................

● Rodrigo Neto, n.º 17, 7.º E

Uma aventura
na Serra da Estrela

Quando chegámos ao ponto de encon-
tro, vi que havia poucas pessoas da minha 
idade, pior, se já tinha pouca vontade de ir, 
agora a vontade não era nenhuma!

A viagem decorreu em silêncio, encostei 
a cabeça à janela e fi ngi que dormia a via-
gem toda. 

Finalmente, chegámos à torre, saímos do 
autocarro. Cada um fez a visita à sua maneira, 
uns entraram em lojas, onde se aprontaram 
a comprar queijo da serra, roupas quen-
tinhas… Em pouco tempo, vi que a sorte 
não era essa, pois a minha mãe tinha outras 
ideias: aproveitar a neve que caía, andar de 
trenó, fazer bonecos e guerras de bolas de 
neve. 

Ora, eu detesto a neve, só a ideia de to-
car nela já me arrepia! Mas, depois de levar 
com duas bolas de neve em plena testa, mu-
dei de ideias e, em cinco minutos, passei a 
achar toda aquela brincadeira muito engra-
çada. Diverti-me imenso, adorei descer com 
o trenó e fazer um boneco de neve gigante. 

No fi nal de contas, a viagem valeu a 
pena e já estamos a preparar a segunda via-
gem à Serra da Estrela, mas da próxima vez, 
iremos num fi m-de-semana prolongado e 
acompanhados dos meus primos. 

● Mariana Manuel, n.º 11, 7.º F

Um inverno inesquecível
e as roupas, mantendo-se sempre quentes.

Numa certa tarde, após o almoço, a mi-
nha tia Glória perguntou-me:

- Queres ir dar uma volta ali na minha 
quinta?

Eu, com entusiamo, respondi:
- Sim, claro que quero, tia. Sabes que eu 

adoro animais!
Quando chegámos à quinta, estava uma 

ovelha muito afl ita, eu pensei que era só por-
que tinha fome, mas a minha tia Glória disse 
que ela deveria estar prestes a parir as suas 
crias. A minha tia disse para irmos em direção 
a uma casinha que havia lá na quinta. Quan-
do chegámos à corte das ovelhas, tivemos 
de ajudar. A minha tia pediu para ir buscar 
panos à cozinha e para ir à garagem buscar 
palha para aquecer os animais. A ovelha ape-
nas teve dois ou três cordeirinhos. Eu estava 
muito entusiasmada! 

No fi m, a minha tia deixou-me pegar 
num dos cordeirinhos ao colo, que era mui-
to pequenino, e permitiu que lhe atribuísse 
um nome próprio. 

Gostei tanto de ter ajudado a minha tia 
Glória a fazer o parto da ovelhinha, foi diver-
tido e muito engraçado!

PUB

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

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700 / 967 436 506  ●  tabernaanimar@gmail.com

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: Segundas e Quartas - das 10h00 às 16h00   |   Terças, Quintas, Sexta e Sábados - das 10h00 às 22h00
Descanso semanal: Domingo

● Alunos do 4.º A e professora Margarida Rodrigues

Daltonismo

Ontem, tivemos uma atividade 
muito interessante e aprende-
mos o que é o Daltonismo.

O daltonismo é um distúrbio visual que 
impede que as pessoas distingam as cores e 
que afeta essencialmente os homens.

A Carolina já nos tinha falado um pouco 
desse assunto pois o avô e o primo têm esse 
distúrbio visual.

O formador falou-nos do ColorAdd, uma 
inovação mundial criada por um jovem do 
Porto, o designer Miguel Neiva, que sentiu 
essa necessidade por ser daltónico. Trata-
-se de um código de cores para daltónicos, 
usando símbolos para cada cor primária e 

associações dos símbolos para as cores se-
cundárias (verde, laranja e roxo) e terciárias 
(castanho, por exemplo).

Este código de cores veio facilitar muito 
a vida dos daltónicos na identifi cação e uti-
lização dos lápis de cor, nos jogos (UNO, por 
exemplo), nos medicamentos, no vestuário, 
nos transportes, nos hospitais... 

Não conseguíamos imaginar como será 
que os daltónicos veem o mundo até colo-

car os óculos especiais que nos deram! É tão 
estranho e tão difícil tentar observar o que 
nos rodeia! 

Depois de colocarmos os óculos, dera-
-nos um desenho para pintar com uns lápis 
da Viarco espalhados na mesa. Esta marca 
de lápis identifi ca as cores com o código Co-
lorAdd e tivemos que procurar as cores por 
ele pois os lápis pareciam todos iguais! Per-
cebemos como uma coisa tão simples como 
pintar um desenho se pode tornar uma ta-
refa tão difícil!

Estávamos tão agitados que a professo-
ra até brincou dizendo que não sabia que o 
daltonismo fazia as pessoas falarem muito e 

muito alto!
Hoje, logo de manhã, a Inês mostrou-

-nos duas etiquetas na sua roupa e uns lápis 
de cor com o código ColorAdd! A partir de 
agora vamos estar todos muito mais atentos 
às nossas roupas!

Fizemos um rastreio durante a atividade 
e nenhum de nós é portador desse distúrbio.

Esta atividade foi mesmo muito interes-
sante!
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
A QUEDA DA PRIMEIRA CÂMARA REPUBLICANA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

Cultura

A 
questão da demissão dos ama-
nuenses da Câmara que haviam 
sido implicados na sublevação 
de 30 de Setembro acabaria 

por determinar a queda do primeiro execu-
tivo municipal republicano de Paredes. Em 
sentido contrário à vontade do administra-
dor do concelho, António Augusto, e à dos 
demais vogais do município, o presidente 
da comissão administrativa, José Augusto de 
Magalhães, defendera não haver razões para 
exonerar os seus funcionários. Como vimos, o 
assunto foi votado e a posição de Magalhães 
saiu derrotada. O médico acabaria por aban-
donar a presidência pouco tempo depois.

De recordar que este não fora o único 
ponto de dissonância havido entre este pre-
sidente e os republicanos históricos, ou ra-
dicais. Já na questão da cedência de terreno 
para a edifi cação da estátua de José Guilher-
me, já abordada em anterior artigo, Maga-
lhães fora confrontado com a oposição de 
Serafi m Moreira da Silva e do próprio António 
Augusto Gonçalves de Carvalho, tendo, po-
rém, aí levado a melhor. Pelo menos, a deci-
são saíra-lhe favorável, ainda que a tal estátua 
só se tornasse realidade muitos anos depois.

Nos primeiros dias de 1912, o executivo 
municipal de Paredes incompatibiliza-se de 
forma agravada. Adriano Moreira de Castro, 
homem tido por conciliador, é chamado a as-
sumir a presidência, mas sem evitar, contudo, 
a desagregação do executivo. Houve necessi-
dade de intervenção do governador civil do 
Porto, José Maria de Sá Fernandes, que optara 
pela dissolução da Câmara.

Os republicanos jacobinos acusaram en-
tão José Augusto de Magalhães de ter dado 
cobertura aos amanuenses, cujos compor-
tamentos foram considerados ofensivos e 
reaccionários. A 6 de Janeiro de 1912, o jornal 
A Folha Nova, então dirigido por Djalme de 
Azevedo, que não era um periódico qualquer, 
mas sim o órgão ofi cial do Centro Republica-
no Democrático do Porto, publicava um arti-
go no mínimo corrosivo para com o já demiti-
do presidente e os funcionários visados:

«Pelo Império… de Paredes – Em 30 de 
Setembro do ano transacto foram presos dois 

«Diante do procedimento deste presidente desquali� cado, a maioria da câmara resolveu retirar-se por 
incompatível e por não querer contacto com a minoria talassa. Agora somos informados de que é esta 
minoria de conspiradores que quer dispor do município, conseguindo a nomeação de uma nova comis-
são administrativa composta de talassas.»

ínclitos varões na vila de Paredes, tidos como 
conspiradores. Eram eles Olímpio Coelho da 
Silva, bem conhecido já pelas suas arruaças 
e insultos aos republicanos que, em missão 
de propaganda, foram àquela vila em Abril 
de 1908, e António Moutinho Júnior, bem co-
nhecido pelas suas ideias reaccionárias. Am-
bos eram amanuenses da Câmara e ambos 
se entretinham a dentro da mesma 
a maldizer da República, das 
suas leis e dos seus homens. 
O primeiro acha-se preso 
e pronunciado pelo crime 
indicado; o segundo, mais 
arteiro talvez, conseguiu 
escapar até agora à ac-
ção da justiça, por não lhe 
terem descoberto provas 
bastantes a pronúncia. 
Chegando ao conheci-
mento do administrador 
do concelho o procedi-
mento destes dois inimi-
gos da Pátria, este por sua 
vez informou do caso o pre-
sidente da Câmara, que por 
sinal também é um republi-
cano às riscas azuis e brancas, 
antigo companheiro daqueles 
nas traquibérnias eleitorais, 
o qual em vez de provi-
denciar deixou con-
tinuar, porque 
a s s i m 

lhe agradava ao seu espírito monárquico-
-reaccionário. Não se conformou com tanta 
dedicação o digno administrador do conce-
lho, nosso caro amigo e correligionário, sr. An-
tónio Augusto e tratou de levantar um inqué-
rito, o qual deu em resultado uma exuberante 

prova dos factos acima apontados. Esse resul-
tado foi entregue à Câmara Municipal da vila 
em 8 de junho do ano passado, a qual, toman-
do dele conhecimento, encarregou o presi-
dente de levantar um novo inquérito, a que 
ele prontamente se dispôs a dar princípio… 
para as Calendas gregas. O sr. administrador 
é que não esteve pelos altos em o deixar à 

solta e tanto fez que, em 20 de julho, tinha 
começo a presidencial investigação. 

No entanto, os tais amanuenses, 
cientes da protecção do 

seu amigo presidente 
e sem respeito algum 
pelo mesmo, conti-
nuavam a sua obra 
de difamação contra 
a República, dentro 

das repartições da 
Câmara, sem que o 
secretário os pudes-
se manter dentro da 
ordem, conforme o 

mesmo declarou no 
seu depoimento. Neste 

segundo inquérito produ-
ziram-se provas concluden-
tes, mas os ilustres varões 
continuaram nos seus luga-
res à sombra da impunidade. 

Vieram os acontecimentos 
de 28-29 de Setembro e 

eles foram presos, em 
face dos vestígios 

e x i s t e n -

tes e de novas provas que apareceram de-
monstrativas das relações em que estas cria-
turas estavam com os conspiradores. Em 26 
de Outubro a maioria da vereação, que era 
republicana, resolveu não consentir por mais 
tempo no quadro do seu pessoal estes dois 

repugnantes funcionários e votou a sua de-
missão. O presidente, é claro, votou contra, 
porque o presidente está com os conspira-
dores e contra a República. E não admira que 
assim procedesse quem, à data da proclama-
ção da República, era ainda administrador do 
concelho, nomeado pela monarquia; assim 
como outro nome também não pode ter se-
não o de – traidor! – quem como ele traiu a 
monarquia aderindo logo à República, como 
agora trai esta para aderir à reacção. Diante 
do procedimento deste presidente desquali-
fi cado, a maioria da câmara resolveu retirar-se 
por incompatível e por não querer contacto 
com a minoria talassa. Agora somos informa-
dos de que é esta minoria de conspiradores 
que quer dispor do município, conseguindo a 
nomeação de uma nova comissão administra-
tiva composta de talassas. Tal não pode nem 
deve suceder, a não ser que todos estejam 
apostados para perder a República. Ao sr. go-
vernador civil do distrito pedimos a sua aten-
ção para o que se está passando por Paredes 
e para que revista da autoridade e prestígio 
precisos aqueles que souberam ser republica-
nos e se têm conservado na defesa intemera-
ta da sagrada causa da República».

O jornal apelava à intervenção da autori-
dade distrital e a verdade é que esta não dei-
xaria de agir em conformidade. O governador 
civil começara por nomear, como dissemos, 
uma comissão de tentativa aparentemente re-
conciliatória, com Adriano Moreira de Castro 
na presidência e José Augusto de Magalhães 
no cargo de vogal efectivo. Contudo, em Mar-
ço seguinte, tendo uma parte dos vogais pe-
dido a demissão e outra demonstrado incom-
patibilidade, o governador decide exonerar a 
comissão e nomear um novo elenco que, por 
sua vez, reconduziria Castro como presidente. 
Quem fi caria de fora deste elenco municipal 
seria o contestado José Augusto de Maga-
lhães, o «adesivo» apodado de «republicano 
às riscas azuis e brancas», que não mais volta-
ria ao exercício de quaisquer cargos políticos.

José Augusto de Magalhães, o segundo presidente de Câmara do pós-5 de Outubro fora apodado 
de «republica no às riscas azuis e brancas» 

PUB
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GOMES DE SOUSA

Belmiro Augusto de Oli-
veira foi uma pessoalida-
de de relevo em Paredes, 
no seu tempo.

Prova que o berço pode ser im-
portante, mas não é tudo…

Este é o assento do seu baptismo:
Aos 19 dias do mês de Julho do ano 

de 1861 pelas 11 horas da manhã na 
Igreja Paroquial do Salvador de Caste-
lões de Cepeda, concelho de Paredes, 
Distrito Eclesiástico da Comarca de 
Pena� el, Diocese do Porto, eu o Presbí-
tero António Alberto Coelho da Silva, 
Abade da mesma freguesia, baptizei 
solenemente e pus os santos óleos a 
uma criança do sexo masculino a que 
dei o nome de Belmiro, Exposta, encon-
trada por Maria Joaquina, casada com 
António Ferreira, do lugar da Preza, da 
freguesia de São Vicente de Irivo, do 
concelho de Pena� el, no sítio chamado 
Monte da Póvoa, desta freguesia do Sal-
vados de Castelões de Cepeda, no mes-
mo dito dia 19 do corrente mês, pelas 10 
horas e meia da manhã pouco mais ou 
menos, tendo, digo, a que dei o nome de 
Belmiro, o qual me foi apresentado por 
uma mulher, que me disse chamar-se 
Maria Joaquina casada com António 
Ferreira, do lugar da Preza da freguesia 
de São Vicente de Irivo, do concelho de 
Pena� el, que não era do meu conheci-
mento, e no acto da apresentação me 
disse também havê-la encontrado, digo 
havê-la encontrado no lugar do Monte 
da Póvoa, desta freguesia de Castelões 
de Cepeda, no mesmo dito dia 19 do 
mesmo corrente mês pelas 10 horas e 
meia da manhã pouco mais ou menos, 
e tinha os sinais seguintes = um aperta-
dor de baeta [de] seda branca com que 
vinha faixado, uma � ta de lã verde com 
que se amarrava o mesmo apertador 
= uma camisa de morim em que vinha 
vestido = um lenço velho de pintas ver-

O COMENDADOR ENJEITADO
melhas com que trazia a cabeça aper-
tada, e mostrava ter nascido há oito 
dias; e assim me foi apresentado o dito 
menino pala mencionada Maria Joa-
quina para ser baptizado, o que logo 
� z por o achar em perigo de vida, foi 
Padrinho o Presbítero Joaquim José de 
Sousa Magalhães do lugar de Abadim, 
e Madrinha Dona Rita de Cácia Coelho 
da Silva, solteira, minha irmã, e comigo 
moradora nesta Residência e ambos 
desta mesma freguesia de Castelões 
de Cepeda, aos quais todos conheço 
serem os próprios, e para constar lavrei 
em duplicado o presente assento de 
baptismo, que depois de ser lido e con-
ferido perante os padrinhos comigo o 
assinaram, assinando a rogo da Madri-
nha, António Joaquim Durães, casado, 
tecelão, morador no lugar do Calvário 
desta freguesia, por ela o não saber fa-
zer; e assim lho pedir. Era ut supra. Os 
Padrinhos Padre Joaquim José de Sou-
sa Magalhães. A rogo António Joaquim 
Durães. O Abade António Alberto Coe-
lho da Silva.

Não temos dados para seguir o 
percurso académico de Belmiro Au-
gusto de Oliveira.

Nos anúncios da sua ‘Farmácia 
Nova e Drogaria’, em Paredes, dizia ser 
‘Farmacêutico plenamente aprovado 
pela Escola Médico-Cirúrgica do Porto 
e sócio correspondente do Centro Far-
macêutico Português’. Isto em 1893.

Casou em Santo Ildefonso, na ci-
dade do Porto: 

Aos 12 dias do mês de Junho do ano 
de 1895 nesta igreja de Santo Ildefonso 
da Cidade e Diocese do Porto na minha 
presença compareceram os nubentes 
Belmiro Augusto de Oliveira e Dona 
Albertina Malheiro de Sousa Freire os 
quais sei serem os próprios com provi-
são de dispensa de proclamas e ordem 
de recebimento para esta freguesia e 

com os mais papéis do estilo correntes, 
e sem impedimento algum canónico 
ou civil para o casamento, ele solteiro, 
farmacêutico, baptizado a 19 de Julho 
de 1861, na frequesia de Castelões de 
Cepeda, concelho de Poiares, digo, con-
celho de Paredes, diocese do Porto na 
qual freguesia é morador, � lho de pais 
incógnitos e ela de idade de 28 anos, 
solteira, natural da freguesia de Bitarães 
concelho de Paredes, diocese do Porto, 
na qual foi baptizada e é também mo-
radora.

Filha legítima de António de Sousa 
Freire Malheiro, natural da freguesia de 
São Lourenço das Pias e de Ana de Sou-
sa Freire Malheiro, natural da freguesia 
de São Paio de Casais, ambas desta dio-
cese, os quais nubentes se receberam 
por marido e mulher, e os uni em matri-
mónio, procedendo em todo este acto 
conforme o rito da Santa Madre Igreja 
Católica Apostólica Romana.

Foram testemunhas presentes, José 
Augusto de Lemos Peixoto, casado, mé-
dico, e sua mulher Dona Maria Augus-
ta Viana Peixoto, moradores na Rua 
de Santo António desta freguesia, Luís 
Paulino Guedes, casado, proprietário, 
residente em Pena� el e Dona Inocência 
Sotomaior, solteira, moradora na Rua 
do Bonjardim desta dita de Santo Ilde-
fonso, os quais sei serem os próprios. 

E para constar lavrei em duplicado 
este assento, que depois de ser lido e 
conferido perante os cônjuges e teste-
munhas, assino com todos. Era ut retro. 
[…] o Abade Domingos de Sousa Mo-
reira Freire. 

O abade Moreira Freire era natural 
de Bitarães. Bacharel em Direito em 
1875 e em Teologia em 1877, pela 
Universidade de Coimbra. Deputado. 
Conselheiro. Pároco de São Pedro de 
Agrela. Realizou o casamento de Ca-
milo Castelo Branco, a 9 de Março de 

1888, no 2º andar de um prédio da 
Rua de Santa Catarina. Dizem notícias 
da época que recusou a nomeação 
para Bispo de Angra. Faleceu a 8 de 
Maio de 1912, com 65 anos.

Eram farmacêuticos no tempo de 
Belmiro Augusto, no concelho de Pa-
redes: Alberto Homem Pinto da Costa 
Cabral, Felícia Pereira de Vasconcelos, 
Luís José de Lima e Moisés Amadeu 
Rodrigues da Ponte.

Belmiro e Albertina tiveram pelo 
menos os seguintes fi lhos:

1 – Maria Albertina. Nasceu na 
Rua do Serpa, Castelões de Cepeda, a 
28 de Março de 1896. Padrinhos Luís 
Paulino Guedes e D. Maria dos Praze-
res Malheiro de Sousa Freire. Casou 
com Artur Moreira de Freitas natural 
da Madalena, Paredes. Enviuvou a 17 
de Julho de 1956 e faleceu em Pe-
nafi el a 10 de Abril de 1968.

2 – Adília. Nasceu na Rua do Serpa 
a 29 de Outubro de 1897, pelas onze 
da manhã. Padrinhos o dr. Gabino 
Augusto Moreira Lopes, médico, e sua 
mulher D. Ermelinda Emília de Ma-
galhães e Vasconcelos.  Casou numa 
casa da Rua do Serpa a 27 de Maio de 
1919 com António Guedes Malheiro, 
natural de São João Baptista de Raiva, 
Castelo de Paiva, fi lho de Luís Paulino 
Guedes e de Maria dos Prazeres Ma-
lheiro de Sousa Freire.

3 - António. Gémeo com a ante-
rior. Nasceu a 29 Outubro 1897 pela 
uma da tarde. Teve os mesmos padri-
nhos. Casou na Avenida da Repúbli-
ca, em Paredes, a 25 de Setembro de 
1919 com Glória Ferreira da Rocha, 
com 18 anos, natural de Santana, no 
Rio de Janeiro, fi lha de José Ferreira da 
Rocha e de Rita Moreira da Rocha. Fa-
leceu a 22 de Abril de 1941.

4 – Faustino. Nasceu na Rua do 
‘Serpa Pinto’ a 13 de Janeiro de 1900. 

Padrinhos os viscondes de Rebordo-
sa. Casou em Outubro de 1932 com 
Crisanta da Mota Freitas, natural de 
Cepelos, Amarante. Faleceu em Caste-
lões de Cepeda a 7 de Março de 1966.

5 – Joaquim. Nasceu na Rua do 
Serpa a 9 de Agosto de 1901. Padri-
nho o padre Joaquim José de Sousa 
Magalhães, pároco de Urrô.

O fi lho António Augusto de Oli-
veira Malheiro de Sousa Freire foi 
sócio do CADC de Coimbra. Matricu-
lou-se na Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra no ano lectivo 
de 1916 para 1917, mas só concluiu 
o curso no ano lectivo de 1926 para 
1927.

Tesoureiro da Fazenda Pública do 
Concelho de Resende, em 1937 e no 
ano seguinte era Tesoureiro Efectivo da 
Fazenda Pública de Castelo de Paiva.

O fi lho Faustino de Oliveira Ma-
lheiro de Sousa Freire matriculou-se 
na Faculdade de Ciências da Universi-
dade do Porto, no ano lectivo de 1916 
para 1917, no Curso F. Q. N. -- Física, 
química, botânica e zoologia -- neces-
sário para admissão à Faculdade de 
Medicina. [smn].

Belmiro Augusto de Oliveira foi 
Presidente da Comissão Administrati-
va da CM de Paredes em 1918 e 1919.

E Comendador da Real Ordem Mi-
litar de Nossa Senhora da Conceição 
de Vila Viçosa. [1901].

Faleceu em Paredes a 11 de Maio 
de 1936.

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

93. P. P. Fr. João da Trindade, 3.ª vez. 1833-
34.

Cf. supra, n.ºs 84 e 90. Eleito em Junta de 
31 de Agosto de 1833, para acabar o triénio 
do anterior, teve o triste privilégio de ser o 
último Dom Abade do mosteiro do Salvador 
de Travanca. E não acabou apenas o triénio: 
acabou bons oito séculos de abaciado bene-
ditino.

(211) Costumeiro cit., fl  38.
(212) Costumeiro cit., fl  36.
(213) O Cruzeiro tem gravada no pedestal 

a data de 1717.
(214) AUM, CSB 60 (inquirição); Memória 

das pátrias, cit; AUC, Livro das Matrículas.
(215) AUC, CSB 72 (inquirição); Memória 

das pátrias, cit;
(216) AUC, CSB 84 (inquirição); Memória 

das pátrias, cit;
(217) Memória das pátrias, cit.

(218) AUM, CSB 72 (inquirição); Memória 
das pátrias, cit. A citação em apreço das Con-
clusões que defendeu é de MULLER, in “Diário 
de Travanca”, ms do AS, fl s 92-94.

(219) AUM, CSB 30, fl  33v; Memória das 
pátrias, cit.

(220) Memória das pátrias, cit.
(221) Memória das pátrias, cit., que lhe 

chama Fr. Joaquim d’Assunção. Correio do 
Porto (jornal), de 19 de Janeiro de 1833.

EPÍLOGO
O mosteiro de Travanca acabou. Resta 

a igreja com sua torre e a casa dos monges, 
conjunto a que ainda se chama mosteiro; mas 
já não é. Legalmente, deixou de o ser em vir-
tude do Decreto de D. Pedro IV, de 28/30 de 
Maio de 1834, que extinguiu todas as Ordens 
Religiosas em Portugal, confi scando seus 
bens para o Estado. Praticamente, o mosteiro 
tinha sido abandonado, uns dias antes, e da 
maneira mais triste e desagradável.

Quem no-lo conta é o monge que, nes-

ses novíssimos de Travanca, ali fazia ofício de 
Prior da comunidade e Vigário da freguesia. 
Chamava-se Fr. José Joaquim de Santa Rosa, 
e era natural de Burgães (Santo Tirso). Fala em 
terceira pessoa. Oiçamo-lo:

Em 1828, “a instâncias do Dom Abade de 
Travanca Fr. Bernardo de S. Joaquim Leite, 
foi para o dito mosteiro de Travanca para o 
emprego de Prior e Vigário, que satisfez no 
espaço de seis anos… No ano de 1834, sen-
do o dito Padre Fr. José ainda Prior e Vigário 
do mosteiro de Travanca (…), foram banidas 
todas as Corporações Regulares; foram lan-
çados fora dos Conventos e Mosteiros todos 
os Religiosos; e estes, espoliados de todos 
os bens da Comunidade, e com esta dura 
condição no Decreto: que aqueles religiosos 
que saíssem ao tempo da invasão das Tropas 
Constitucionais, perderiam todo o direito a 
qualquer prestação que se lhes arbitrasse (…) 
como rebeldes do Governo. Ora, retirando-se, 
eram rebeldes, tais desgraçados; e não se reti-
rando, eram sacrifi cados ao furor e à raiva das 

mesmas Tropas, que só respiravam vingança 
contra estes infelizes (…).

“À vista dito, que deveria fazer o dito P Fr. 
José, quando os dous exércitos se aproxima-
vam ao seu Mosteiro de Travanca e se bate-
ram denodadamente na Lixa, em distância de 
uma légua, aos 2 de Abril do mesmo ano de 
1834? – No mesmo dia dous de Abril se reti-
rou o dito Padre do seu Mosteiro para a casa 
de Ressio do mesmo Mosteiro, em Campelo, 
no concelho de Baião, até que passassem as 
tropas de ambos os partidos, para tornar de-
pois para o seu Mosteiro, deixando neste in-
tervalo a sua freguesia recomendada a dous 
clérigos da mesma, para que não houvesse 
falta na administração dos Sacramentos.

(Continua na próxima edição)
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1608
Nascimento Padre António Vieira, jesuíta, professor de Humanidades e de Retórica, da escra-
vatura e da sociedade, era ainda, defensor dos cristãos novos, autor da “Apologia das coisas 
profetizadas”, tendo o Círculo de Leitores editado a sua vida e obra em 30 volumes;

1715
Assinatura do Tratado de Utreque, acordo de paz entre Filipe V de Espanha e D. João V, tendo 
Portugal recebido a Colónia do Sacramento;

1778
A França e as repúblicas americanas assinam uma aliança ofensiva e defensiva, assim como 
um de comércio. A Inglaterra declara guerra à França;

1804
Morte de Joseph Priestley, 71 anos, químico e teólogo britânico, descobriu a respiração das 
plantas;

1818
Coroação de D. João VI no Rio de Janeiro, Brasil;

1860
A concordata é ratifi cada pela câmara dos Deputados;

1869
Ultimato turco obriga a Grécia a abandonar a Ilha de Creta;

1892
Guiné Portuguesa. Por sua majestade o Rei foi concedido o perdão à etnia Papel da Ilha de 
Bissau, que assim tinham implorado em 20 de agosto do ano antecedente, assinado pelos 
régulos Intim, Antula e Bandim, o respetivo auto em 6 de março daquele ano;

1897
A ilha de Creta proclama a sua união com a Grécia;

1899
Ratifi cação do Tratado de Paris, pelo qual a Espanha cede Cuba, Porto Rico, Guam e as Filipi-
nas aos EUA, por 20 milhões de dólares;

1901
Morte de Tomás Ribeiro, estadista e poeta;

1908
D. Manuel II sobe ao trono, por morte de seu pai, D. Carlos e do irmão herdeiro;

1918
Reino Unido. Concedido às mulheres o direito de voto às que tenham mais de 30 anos;

1942
Encomendado pelo governo de Portugal à Société des Forges et Aciéries de Ferminy, o rela-
tório é favorável à instalação de uma siderurgia no nosso território;

1943
II Guerra Mundial. Dwight Eisenhower, general norteamericano, é nomeado comandante 
chefe das Forças Aliadas no Norte de África;

1947
Guiné Portuguesa. A caminho do Gabú, o subsecretário de Estado visitou a povoação fula 
de Dandum. Na vila de Gabu-Sara, tendo assistido à bênção da nova capela de Santa Isabel, 
quase concluída. Na administração o enviado do governo Central condecorou vários indí-
genas, visitando depois as obras da nova residência, a fonte de água corrente recentemente 
construída, o acampamento da Missão Antropológica e a morança do régulo de Chanha, 
Madiu Embaló, em Sindhã Tombom;

1952
Subida ao trono de Isabel II de Inglaterra;

1964
A França e o Reino Unido acordam na construção de um túnel ferroviário sob o canal da 
Mancha;

1975
Assembleia dos 200 do MFA decide institucionalizar o movimento;

1995
O vaivém norteamericano Discovery encontra-se, no espaço, com a estação russa Mir;

2003
Prémio Camões 1991, morre José Craveirinha, poeta moçambicano, 80 anos;

2006
A Sonae lança uma Oferta Pública de Aquisição sobre a Portugal Telecom. 

PAREDES
Dia 3  |  Auditório da Fundação A Lord
Exposição do teatro à pintura, de Fernando Moreira

Dia 3  |  Biblioteca Municipal de Paredes
Exposição de pintura em aguarela “Rota do Românico. Uma experiência fundada na História”

Dia 5  |  Fundação A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: porta chaves

Até dia 7  |  Loja Interativa de Turismo de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição “O Mundo Rural”, de Joaquim Bessa

Dia 12  |  Biblioteca Municipal de Paredes
10h00 – Hora do conto

Até dia 18  |  Casa da Cultura de Paredes
Das 0900h às 17h30 – Exposição de cerâmica “Mais do Mesmo”, de Ângela Oliveira, Con-
ceição Costa e Fernando Barbosa

Dia 19  |  Fundação A Lord
14h30 Atelier de artes manuais: suporte em feltro

FELGUEIRAS
Dia 7  |  Casa das Artes de Felgueiras
21h00 – Inauguração da exposição fotográfi ca de Carlos Magno “Acasos Objetivos”

Dia 7  |  Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Espetáculo de fado: “Fado de Coimbra com amor”

LOUSADA
Dia 7  |  Casa das Videiras
21h00 - Palestra “Entre o fogo e a desfl orestação... Desafi os na conservação de grandes 
felinos na Amazónia”, com Nuno Negrões, biólogo e investigador da Universidade de Aveiro

Dia 8  |  Monte do Crastinho
Das 09h00 às 12h30 – Biolousada: projeto plantar Lousada

Dia 15  |  Monte do Crastinho
Das 9h às 12h30 – Biolousada: projeto plantar Lousada

PAÇOS DE FERREIRA
Dia 8  |  Museu Municipal, Museu do Móvel
15h00 – “Pedreiro”, atividade do mês dedicado à família

Dia 9  |  Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
10h00 – Clube do riso, liderado por Diana Pinto

Dia 15  |  Museu Municipal, Museu do Móvel
21h30 – Inauguração da exposição “Olhares da Minha Terra”, de Casimiro Queirós

Dias 17, 18 e 19  |  Escolas de Figueiró, Seroa, Freamunde, Eiriz e Lamoso
Das 10h às 17h00 – Projeto pedagógico 2019/2020, Rota do Românico 

PENAFIEL
Dia 7  |  Biblioteca Municipal de Penafi el
21h00 – Inauguração da exposição de pintura “Janela Indiscreta”, de Rui Duarte

Dia 7  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal 
21h30 – Apresentação do livro “Alma tua”, de Miguel Gomes (texto) e Norberto Valério (fo-
tografi a)

Dia 8  |  Biblioteca Municipal de Penafi el
10h30 – Sábados em família: atividade “Máscaras de Carnaval” 

Dia 12  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Gladiadores”

Dia 19  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Gru, o maldisposto 3”



22 Quinta-feira 6 de fevereiro de 2020Necrologia

LORDELO

Maria Joaquina 
Moreira Costa

da Silva
Faleceu (com 79 anos)

Maria Joaquina Moreia Costa da Silva fale-
ceu no passado dia 25 de janeiro, com 79 anos 
de idade. Era natural de Miragaia e residente 
em Lordelo, Paredes.

VILELA

Arminda Vieira 
de Magalhães

Faleceu (com 76 anos)
Arminda Vieira de Maga-

lhães faleceu no passado dia 28 de janeiro, com 
76 anos de idade. Era natural de Vilela, Paredes 
e residente em Freamunde, Paços de Ferreira. 
Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

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

LOUREDO

Margarida Moreira
Nogueira 

Faleceu (com 90 anos)
Margarida Moreira No-

gueira faleceu no passado dia 26 de janeiro, 
com 90 anos de idade. Era natural e residente 
em Louredo, Paredes. Era viúva de Nélson Fer-
reira Neto da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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.

BITARÃES

José Luís Pinto
Faleceu (com 84 anos)

José Luís Pinto faleceu no 
passado dia 24 de janeiro, com 
84 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Elisa Nunes Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extrema-

mente 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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro 
modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

BEIRE

Clementina
Glória da Silva 

Ferreira
Faleceu (com 92 anos)

Clementina Glória da Silva Ferreira faleceu 
no passado dia 28 de janeiro, com 92 anos de 
idade. Era natural de Beire, Paredes e residente 
em Nevogilde, Lousada. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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 Augusta
de Barros Jesus 
Faleceu (com 56 anos)

Maria Augusta de Barros 
Jesus faleceu no passado dia 
29 de janeiro, com 56 anos de idade. Era natu-
ral de Vila Cova de Carros, Paredes e residente 
na Rua Ns.ª Sr.ª de Fátima, n.º 177, Vila Cova 
de Carros, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o fa-
zer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de 
carinho e amizade que lhe foram endereçadas 
aquando do falecimento e funeral, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7.º dia 
será celebrada domingo, dia 9 de fevereiro, às 
11h30 na igreja paroquial de Vila Cova de Car-
ros, Paredes, agradecendo, também, desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

José Luís Ferreira
de Barros

Faleceu (com 72 anos)
José Luís Ferreira de 

Barros faleceu no passado 
dia 2 de fevereiro, com 72 anos de idade. Era 
natural de Penamaior, Paços de Ferreira e re-
sidente na Rua de São Pedro, n.º 26, Lordelo, 
Paredes. Era casado com Maria Filomena da 
Costa Torres.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 8 de feve-
reiro, às 19h30 na igreja paroquial de Lordelo, 
agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

LORDELO

Maria Inês
Coelho Leal 

(Maria do Feio)
Faleceu (com 78 anos)

Maria Inês Coelho Leal faleceu no passado 
dia 1 de fevereiro, com 78 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas, Paredes e residente na 
Rua da Ribeira, n.º 910, Lordelo, Paredes. Era 
casada com José Ferreira Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 fune-
ral, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comuni-
cam que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 8 de fevereiro, às 19h30, na igre-
ja paroquial de Lordelo, agradecendo, tam-
bém, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

LORDELO

Guilhermina 
D’Assunção

Pinto Moreira
Faleceu (com 70 anos)

Guilhermina D’Assunção Pinto Moreira 
faleceu no passado dia 31 de janeiro, com 70 
anos de idade. Era natural de Rebordosa, Pa-
redes e residente na Rua Albano Jesus Ama-
ral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva de 
José Joaquim Carneiro da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 8 de feverei-
ro, às 19h30 na igreja paroquial de Lordelo, Pa-
redes, agradecendo, também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

BESTEIROS

José Augusto
Soares de Oliveira

Faleceu (com 64 anos)
José Augusto Soares de 

Oliveira faleceu no passado 
dia 28 de janeiro, com 64 anos de idade. Era 
natural de Besteiros, Paredes e residente na 
Rua São Damião, n.º 139, Besteiros, Paredes. 
Era viúvo de Maria Teresa Ferreira Lopes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 fune-
ral, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comuni-
cam que a missa de 7.º dia será celebrada 
quinta-feira, dia 6 de fevereiro, às 20h30 na 
igreja paroquial de Besteiros, Paredes, agra-
decendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

CRISTELO

Maria Fernanda 
Pereira Teixeira 

Ribeiro 
Faleceu (com 66 anos)

Maria Fernanda Pereira Teixeira Ribeiro 
faleceu no passado dia 25 de janeiro, com 66 
anos de idade. Era natural de Cristelo, Paredes 
e residente na Avenida da Igreja, n.º 47 Cris-
telo, Paredes. Era casada com António Alves 
Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, 
bem como na missa de 7.º dia, ou que de outro 
modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

LORDELO

Joaquim Leal 
Moreira

Faleceu (com 82 anos)
Joaquim Leal Moreira fa-

leceu no passado dia 26 de 
janeiro, com 82 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Santa 
Rita, n.º 186, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria de Fátima Moreira da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o fa-
zer 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

MOURIZ

Maria Silveira
de Sousa

Faleceu (com 81 anos)
Maria Silveira de Sousa 

faleceu no passado dia 29 de 
janeiro, com 81 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua Central do 
Monte, Mouriz, Paredes. Era viúva de António 
Barbosa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 8 de feve-
reiro, às 17h30, na igreja paroquial de Mouriz, 
agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.
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BALTAR

António Joaquim 
Ferreira Coelho
Faleceu (com 92 anos)

António Joaquim Ferreira 
Coelho faleceu no passado dia 
31 de janeiro, com 92 anos de idade. Era natural 
de Mouriz, Paredes e residente na Rua Senhor 
dos Afl itos, n.º 27, Baltar, Paredes. Era viúvo de 
Laurinda Moreira de Azevedo.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizades que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º 
dia do seu saudoso extinto ou que de qual-
quer outro modo lhe manifestaram o seu pe-
sar, pedindo desculpa por qualquer falta invo-
luntariamente cometida.

BALTAR

Jerónimo Ferreira 
Moreira

Faleceu (com 83 anos)
Jerónimo Ferreira Moreira 

faleceu no passado dia 1 de 
fevereiro, com 83 anos de idade. Era natural 
de Vandoma, Paredes e residente na Rua de 
São Miguel, n.º 36, Baltar, Paredes. Era viúvo 
de Maria Cecília Gonçalves Leão.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas 
de suas relações e amizades que se digna-
ram a comparecer no funeral e missa de 7.º 
dia do seu saudoso extinto ou que de qual-
quer outro modo lhe manifestaram o seu pe-
sar, pedindo desculpa por qualquer falta invo-
luntariamente cometida. 

BALTAR

António Miguel 
Silva Coelho
da Fonseca

Faleceu (com 64 anos)
António Miguel Silva Coelho da Fonseca 

faleceu no passado dia 31 de janeiro, com 64 
anos de idade. Era natural de São Sebastião da 
Pedreira, Lisboa e residente na Rua da Igreja, 
n.º 135, Baltar, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sen-

sibilizada agradecer a todas as pessoas de suas 
relações e amizades que se dignaram a compa-
recer no funeral e missa de 7.º dia do seu sau-
doso extinto ou que de qualquer outro modo lhe 
manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

REBORDOSA 

Alcino Martins
da Silva 

Faleceu (com 50 anos)
Alcino Martins da Silva 

faleceu no passado dia 14 de 
janeiro, na Áustria, com 50 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e 
residente na Travessa da Ns.ª Sr.ª de Fátima, 
n.º 34, Rebordosa, Paredes. Era divorciado e 
deixa na maior dor seus pais, irmãos e demais 
família. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA 

Manuel Ferreira
Faleceu (com 88 anos)

Manuel Ferreira faleceu no 
passado dia 23 de janeiro, com 
88 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, 
Paredes e residente na Rua do Padrão, n.º 578, 
Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria 
Rosa Ferreira de Sousa que deixa na maior dor 
juntamente com seus fi lhos, irmãos e demais 
família. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA 

Maria Rosa da 
Silva Barbosa 

Faleceu (com 85 anos)
Maria Rosa da Silva Bar-

bosa faleceu no passado dia 
28 de janeiro, com 85 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Rebordosa, Paredes e 
residente na Travessa de Aldeia Nova, n.º 23, 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de Ilídio Nunes 
Moreira e deixa na maior dor seus fi lhos, netos 
e demais família. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa ex-
tinta, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA 

Carolina Moreira 
Carvalho 

Faleceu (com 81 anos)
Carolina Moreira Carvalho 

faleceu no passado dia 21 de 
janeiro, com 81 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente 
na Rua da Quintã, n.º 436, Rebordosa, Pare-
des. Era viúva de Manuel Coelho Barbosa e 
deixa na maior dor seus fi lhos, netos e demais 
família.  

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa ex-
tinta, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

LORDELO

Maria Fátima 
Gonçalves
da Cunha

Faleceu (com 77 anos)
Maria de Fátima Gonçalves da Cunha fale-

ceu no passado dia 21 de janeiro, com 77 anos 
de idade. Era natural e residente em Lordelo, 
Paredes. Era casada com José Neto Pereira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 do funeral, bem como 
na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe 
manifestaram o seu pareço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Necrologia e Diversos

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orien-
tadores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáti-
cos 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 to-
dos os cidadãos, independentemente da sua 
cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegu-
rando a dignidade e privacidade das pessoas. 

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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PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO 

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 2/89

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 2/86

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/01/23, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativa ao pedido de alteração solicitada por 
JOSÉ VITORINO MOREIRA DA SILVA TEIXEIRA (reqtº 
6073/19), com residência em TRAVª NOSSA SENHORA 
DA GUIA, Nº 123, freguesia e concelho de PAREDES, ao 
lote nº 11, descrito na Conservatória do Registo Predial 
nº 223/19891018, consistindo no AUMENTO DA ÁREA 
DE IMPLANTAÇÃO, PEQUENO AUMENTO DA ÁREA DE 
CONSTRUÇÃO E DIMINUIÇÃO DAS UNIDADES DE UTI-
LIZAÇÃO, DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO PARA HABITA-
ÇÃO UNIFAMILIAR, sito em REBOLIDO, PAREDES (EX-
TINTA FREGUESIA DE BITARÃES), deste concelho.

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

O pedido de alteração de operação de loteamen-
to, a informação técnica, documentos anexos e respe-
tivo 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, podendo ser 
apresentada oposição escrita em requerimento dirigi-
do ao Vereador do Pelouro, com poderes delegados 
na matéria, para efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, TRINTA de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE.

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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UNIFAMILIAR, sito em REBOLIDO, PAREDES (EXTINTA 
FREGUESIA DE BITARÃES), deste concelho.

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

O pedido de alteração de operação de loteamen-
to, a informação técnica, documentos anexos e respe-
tivo 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, podendo ser 
apresentada oposição escrita em requerimento dirigi-
do ao Vereador do Pelouro, com poderes delegados 
na matéria, para efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, TRINTA de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE. 

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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