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Na discussão, Soares Carnei-
ro do PSD gerou polémica ao 
defender  “que o maior erro 
estratégico do concelho de 
Paredes foi ter-se  instalado 
o Instituto Politécnico na ci-
dade de Gandra”

Médico de Penafiel entre os 5
casos confirmados de coronavírus

Médicos voltam a ser
absolvidos sete anos após
a morte de Sara Moreira

Desporto A a Z
A formação da única equipa de basquetebol do concelho

Jovens de Paredes medalhados

Assembleia Municipal discutiu
novo polo da CESPU em Paredes

Astromil vai ter
gimnodesportivo para receber
Paredes Handball Cup em julho
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“Não é o dinheiro
que nos interessa é a justiça”

 Pais de Sara Moreira não se conformam com a decisão do Tribunal Relação Porto que absolveu os quatro
      médicos que não diagnosticaram tumor cerebral a jovem de 19 anos. 

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Sete anos depois da morte da fi lha, 
Mário Moreira e Maria de Fátima 
Silva viram o Tribunal da Relação 
do Porto absolver os quatro médi-

cos que não diagnosticaram um tumor com 
1,670 quilogramas alojado na cabeça da jo-
vem que morreu em 2013, depois de ter ido 
pelo menos 11 vezes à urgência do Hospital 
Padre Américo, em Penafi el.

Confirmando a sentença do tribunal de 
primeira instância, de julho do ano passado, 
os desembargadores do Tribunal da Relação 
do Porto defendem que, apesar de não terem 
pedido exames de diagnóstico que teriam 
permitido perceber que a jovem tinha um 
tumor no cérebro, os quatro médicos nunca 
tiveram intenção de matar.

Os pais de Sara mostram-se revoltados. 
“Como pais não podemos aceitar esta deci-
são. Acredito que os médicos possam não 
ter agido com a intenção de matar, mas fa-
lharam profundamente. A Sara foi mais de 
11 vezes ao hospital, sempre com os mes-
mos sintomas, e ninguém fez nada”.

Durante três anos, Sara foi observada vá-
rias vezes na urgência do Hospital de Padre 
Américo, em Penafi el, pelos quatro médicos 
acusados que sempre consideraram que a 
jovem sofria de problemas de ansiedade, em-
bora se queixasse de fortes dores de cabeça, 
náuseas, vómitos e perdas de consciência. 
“Nunca me disseram que tinha de fazer um 
exame, um TAC ou uma ressonância ali no 
hospital ou noutro sítio qualquer que fosse 
a pagar. Numa das vezes a minha fi lha che-
gou a desmaiar quando estava a ser obser-
vada pelo médico”, garante Maria de Fátima 

Silva, que acompanhou a fi lha em todos os 
episódios de urgência.

Sara acabou por morrer em casa a 10 de ja-
neiro de 2013, dois dias depois da última pas-
sagem pelo hospital. A autópsia revelou um 
tumor de 1,670 quilogramas alojado na cabe-
ça, tumor esse que segundo Mário Moreira era 
benigno. “Se durante estes três anos a me-
nina fosse vista a tempo, hoje estava aqui 
comigo. E é por isso que não podemos per-
doar o que nos fi zeram. Os médicos falha-
ram redondamente e esse erro custou-nos 
a nossa fi lha. É pela falta de justiça que há 
no nosso país que estas coisas acontecem”, 
referem Mário e Maria de Fátima.

Pedidos de indemnização
ainda em curso

Passados sete anos, a família ainda está a 
tentar “ultrapassar” a morte de Sara. “Ten-
tamos viver o dia a dia, encontrando forças 
onde não existem. Isto é como uma ferida 
aberta que nunca mais vai curar”. 

O quarto onde Sara dormia continua in-
tacto, com todas as memórias da jovem de 19 
anos, que estava a terminar o curso profi ssio-
nal de auxiliar de educação e pretendia traba-
lhar num infantário.

Embora já não possa haver recurso desta 
sentença, os pais de Sara continuam a ter es-
perança de um resultado diferente nas duas 
ações em curso no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafi el, contra o hospital, e no cível, 
contra os quatro médicos.

“Não é o dinheiro que nos interessa, é 
a justiça. Mas se nos derem algum dinhei-
ro é para pôr em nome do nosso fi lho que 
precisará de um amparo quando os pais já 

Sara Moreira faleceu a 10 de janeiro de 
2013, com 19 anos. Aquando da autopsia 
foi detetado um tumor na cabeça com qua-
se dois quilos de peso. A jovem de Recarei 
consultou a médica de família 18 vezes e foi 
às urgências do Hospital de Penafi el, outras 
11, mas o tumor nunca foi diagnosticado.

Estava a terminar o 12.º ano na Escola 
Secundária de Paredes, onde frequentava 
o curso profi ssional de auxiliar de educa-
ção. Adorava crianças e pretendia traba-
lhar num infantário.

não estiverem cá”, explicam Mário e Maria 
de Fátima que têm um outro fi lho, de 15 anos, 
que depende de terceiros para fazer uma vida 
“normal”. “A Sara tinha uma grande preo-
cupação com o irmão. E nós sempre pensa-
mos que ela seria a garantia dele, a vida in-
felizmente seguiu um caminho diferente”.

Ricardo Manuel tem uma perturbação do 
espectro de autismo e é acompanhado por 
médicos no Porto. Os pais querem garantir que 
no futuro ele tenha condições para ser aceite 
num centro ou associação especializada. 

Sabe-se que há homens para 
tudo e mais alguma coisa. É nor-
mal, já se vê!

A nossa referência nada tem 
a ver com a criminalidade. O que se pren-
de com o nosso ponto de vista é que se dê 
valor ao trabalho. O país só progride se nos 
convencermos com a integração e valoriza-
ção profi ssional e social da pessoa humana.

É importante perceber que as classes 
trabalhadoras são a alavanca das reformas e 
das exigências do nosso tempo, serão tam-
bém a chave de um desenvolvimento pon-
derado e refl etido, constituindo, assim, a ga-
rantia da produtividade que o país anseia.

A vida nacional precisa de nós todos, de 
alguns sacrifícios, de muita vontade idealis-
ta e de inteira responsabilidade social.

De igual modo é necessário que os ní-
veis e a qualidade de vida sejam cada vez 
mais satisfatórios, com uma classe média 
mais alargada e com menos pobreza.

Verdade seja dita que os trabalhadores, 
cumprindo as suas obrigações, pagando os 
devidos impostos, deverão ter perspetivas 
de vida para si e respetiva família.

Sem pedantismo, somos daqueles que 
entendem ser a vida uma grande lição, um 
livro aberto, com os melhores textos im-
pressos para o melhor caminho a seguir. 
Pela sua conduta o Homem é um ser sen-
sível. E aqueles que mais sofrem, aqueles 
para quem a vida não é fácil, sentem mais 
os efeitos das injustiças sociais.

Sem dúvida que a vida é feita de várias 
etapas e não se exige que sejamos vence-
dores em cada uma delas. Uma coisa é exi-
gível – que o ser humano nunca se demita 
das suas responsabilidades e que prossiga a 
sua caminhada de cabeça bem erguida.

Agora, vejamos o seguinte: o planeamen-
to tecnocrático geralmente não tem em con-
sideração fatores humanos e valores culturais. 
A tendência é impor um modelo de desenvol-
vimento desajustado das necessidades e dos 
interesses legítimos das populações locais.

Qualquer planeamento, assim concebi-
do, sem o bastante contributo da sociologia 
e da geografi a humana, sem a participação 
ativa das populações locais, suscita, natural-
mente, sérias dúvidas.

Um planeamento assim desenhado 
mostra à saciedade que não há um verda-
deiro pendor social e humanista.

O que vemos é um planeamento tecno-
crático, sem a defi nição de opções estraté-
gicas para um desenvolvimento equilibrado 
e harmonioso no seu todo.

Com a morte da agricultura e o cresci-
mento da área fl orestal de forma atrabiliá-
ria, a par da crise do comércio tradicional 
e da quebra da indústria, o nosso território 
transformou-se numa espécie de centro co-
mercial de superfície, rodeado de estradas, 
que vão dar a aldeias e vilas deprimidas, 
sem vida própria, com casas em ruínas e, 
aqui e ali, sumptuosos palacetes!

A tecnocracia
e o planeamento
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Estão confi rmados cinco casos de 
coronavírus em Portugal. Segundo 
a Direção Geral de Saúde (DGS), to-
dos os pacientes são do sexo mas-

culino e têm entre 33 e 60 anos.

Médico de Penafi el entre os cinco casos 
de coronavírus em Portugal

 Todos os pacientes são do sexo masculino e têm entre 33 e 60 anos. Médico do Hospital de Pena� el está internado no Porto desde o dia 1 março
      e mantém-se estável.

Hospital de Penafi el recebe doentes infetados
Depois dos Hospitais de Santo António e São João, no Porto, terem esgotado a capaci-

dade para receber mais doentes infetados ,foram mobilizados novos hospitais que estavam 
na retaguarda: o Hospital Padre Américo, em Penafi el, o Hospital de Braga e o Hospital Pedro 
Hispano, em Matosinhos.

Risco sobe para “muito alto” 
A Organização Mundial de Saúde elevou a avaliação de risco global da infeção para 

“muito alta”, no passado dia 28 fevereiro. Os países devem agir de maneira rápida e robusta 
para conter a epidemia.

Mais de metade dos infetados recuperou 
Mais de metade dos doentes infetados em todo o mundo com o coronavírus estão 

recuperados.
De um total de 92 mil casos registados, 48 mil já receberam alta.

O último caso foi confi rmado pela DGS na 
quarta-feira, 4 março. Trata-se de um homem 
de 44 anos que veio de Itália e está internado 
no Centro Hospitalar Universitário de São João, 
no Porto, com uma situação clínica estável.

Além deste homem, foram confi rmados 
com resultados positivos dois outros casos 
no Porto, entre eles um médico de 60 anos, 

que exerce no Hospital Padre Américo, em 
Penafi el, e esteve de férias no norte de Itália. 
Está internado no Hospital de Santo António, 
no Porto desde o dia 1 março, mantendo-se 
estável.

O outro caso é de um homem de 33 anos 
que esteve em Espanha a trabalhar e sentiu 
os primeiros sintomas a 26 de fevereiro. Está 
internado no Hospital de São João, no Porto, 

também em estado estável.
Foram também confi rmados outros dois 

casos em Coimbra e Lisboa. O de um homem 
de 60 anos, com ligação ao caso confi rmado 
de Covid-19, que está internado no Hospital 
São João, no Porto e o de um homem de 37 
anos que está no Hospital Curry Cabral, em 
Lisboa., e que também tem ligação a um caso 
confi rmado do vírus.
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Quatro jovens de Pa-
redes dominaram o 
pódio da 44.ª edição 
do Campeonato Na-

cional de Profi ssões, na categoria 
de marcenaria.

Pedro Cunha, Diogo Ribeiro, Rui 
Nunes e André Neves alcançaram o 
estatuto de “melhores marcenei-
ros do país”, além de três meda-
lhas e um prémio de excelência na 
competição que juntou em Setúbal 
alunos de várias escolas, centros 
de formação e empresas do país a 
competir pelo título de campeão 
nacional em 44 profi ssões.

Pedro Cunha conquistou a me-
dalha de ouro e vai ter a oportuni-
dade de representar Portugal na 
etapa Europeia, que se vai realizar 
em Graz, na Áustria, em setembro. 
Diogo Ribeiro e Rui Nunes con-
quistaram a medalha de prata e o 
colega, André Neves, alcançou um 
prémio de excelência. 

“Concorrendo com os melho-
res formandos a nível nacional, 
provenientes de vários centros de 
formação (apurados a nível regio-
nal com base em elevados níveis 
de desempenho), os formandos 
do Centro de Formação Profi ssio-
nal das Indústrias da Madeira e 
Mobiliário (CFPIMM) destacaram-

São de Paredes os “melhores marceneiros”
do país do Campeonato Nacional de Profi ssões 
 Quatro alunos do CFPIMM conquistaram três medalhas, uma de ouro e duas de prata, na maior competição do país de formação pro� ssional.
 Um dos alunos vai representar Portugal na etapa europeia, em setembro, na Áustria. 

A competição decorreu entre os dias 9 e 14 de fevereiro, em Setú-
bal, e foi organizada pelo Instituto de Emprego e Formação Profi ssional 
(IEFP).

Participaram cerca de 400 jovens de várias escolas e centros de for-
mação do país, estando representadas 44 profi ssões, agrupadas em seis 
clusters. Ao todo foram entregues 149 medalhas – 58 de ouro, 46 de pra-
ta e 45 de bronze.

A prova visa promover o talento e as competências dos jovens, bem 
como promover e divulgar a qualidade da formação profi ssional em Por-
tugal. 

É realizado de dois em dois anos e reúne os melhores classifi cados 
nas fases regionais. Nas provas práticas os alunos devem demonstrar o 
domínio de técnicas e ferramentas para o exercício de cada profi ssão, 
sendo avaliados por um júri composto por formadores, profi ssionais e 
empresários. 

Os campeões nacionais em cada profi ssão podem depois represen-
tar o país na etapa europeia e mundial do campeonato.

-se pela sua exímia capacidade 
técnica e conhecimento”, refere 
o centro de formação de Lordelo, 
destacando a criatividade, inovação 
e técnica dos quatro alunos que fre-
quentam o curso “Técnico de Pro-
gramação e Operação em Máqui-
nas de Transformação da Madeira 
(CNC)”.

Quatro meses
de treinos

e preparação 

Pedro, Diogo, Rui e André pre-
pararam-se ao longo de quatro me-
ses para o concurso, trabalhando 
com máquinas e ferramentas ma-
nuais para aperfeiçoar diferentes 
técnicas.

Começaram por elaborar peças 
mais pequenas, como um baú e uns 
pés inclinados com um caixote e 
uma gaveta nas fases de pré-sele-
ção e regional e terminaram a ela-
borar um móvel mais complexo.

O desafi o era “exigente”, tendo 
em conta o limite de 21 horas que 
cada participante tinha para de-
senhar, construir e acabar a peça. 
O facto de terem fi cado entre os 
melhores é encarado como uma 
mais valia para o futuro. “Quando 
tivermos a contestar um lugar de 
emprego esta medalha pode-nos 

dar um pé de avanço. Fomos dos 
melhores a nível nacional e isso é 
sempre importante”.

Os jovens acreditam que as pro-
fi ssões ligadas ao sector da madeira 
têm cada vez mais saída no merca-
do de trabalho e quando termina-
rem o curso esperam fi car logo a 
trabalhar na empresa onde estão a 
fazer estágio. “Nós entramos pela 
primeira vez e esperamos que 
mais jovens se queiram sagrar 
nesta profi ssão. Já viram que isso 
dá prestígio e pode servir de in-
centivo”, acrescentam.

O gosto pela madeira foi passa-
do por familiares. André Neves, 16 
anos, natural de Gandra, tem vários 
tios a trabalhar no mobiliário e o pai 
que foi polidor de móveis. Diogo Ri-
beiro, 18 anos, de Paredes, também 
entrou para o curso por infl uência 
do pai, que é carpinteiro. “Desde 
cedo que comecei a ir com ele 
para a ofi cina e ajudava a fazer 
pequenas tarefas. O gosto nasceu 
daí”, conta.

O mesmo aconteceu com Rui 
Nunes, 17 anos, de Rebordosa, que 
aproveitava as férias para trabalhar 
com o pai e acabou por decidir en-
trar no curso. 

Também o formador José Ma-
cedo, que esteve em Setúbal a 
acompanhar o concurso, encara a 
experiência como “uma mais va-
lia para os alunos, porque exi-

Competição promove qualidade
da formação profi ssional 
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giu que dominassem uma série de 
técnicas e os colocou sobre uma 
grande pressão num sítio com 
muita gente e público a assistir. 
O objetivo da prova era saber do-
minar as ferramentas manuais e 
as máquinas convencionais e eles 
souberam mostrar todas as suas 
competências”, defende.

Este campeonato serviu preci-
samente para divulgar a profi ssão, 
sobretudo aos mais jovens que 
continuam a demostrar pouco in-
teresse na área. O CFPIMM tem, por 
exemplo, vários cursos relacionados 
com a madeira, mas não existe ne-
nhum de marcenaria a funcionar, 

por falta de interessados. “Ainda 
não houve o despertar de interes-
se por parte dos jovens, mas estas 
áreas têm cada vez mais procura. 
As empresas todos os dias pedem 
pessoas com qualifi cação nestas 
áreas, especialmente na mar-
cenaria”, defende o formador do 
CFPIMM, garantindo que a realida-
de é “preocupante” e obriga a uma 
refl exão mais profunda. “A conti-
nuar neste ritmo, as artes da ma-
deira acabam por desaparecer. 
Não há gente nova para apren-
der e os poucos que existem vão 
envelhecendo e não têm a quem 
passar o testemunho”.
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Marta Silva conquistou medalha
de excelência na categoria de cozinha

 Prestes a terminar o curso técnico de cozinha e pastelaria no Agrupamento de Escolas de Paredes, Marta sonha com a possibilidade de trabalhar
     numa cozinha pro� ssional.
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aos mesmos materiais e maqui-
naria que as escolas profi ssionais. 
Por isso, já foi muito bom chegar 
onde cheguei”, admite a jovem, 
considerando a medalha como uma 
“mais valia para o currículo”.

“É sempre importante dizer 
que estive entre os quatro me-
lhores alunos de cozinha a nível 
nacional”, sublinha.

Durante três dias de prova, cada 
um dos participantes teve de criar e 
desenvolver vários pratos para ava-
liação do júri. Os primeiros desafi os 
envolviam a confeção de um molho 
base, diferentes cortes de legumes, 
uma sobremesa e um prato de cozi-
nha francesa e, numa fase posterior, 
a elaboração de seis pratos com três 
variedades de ingredientes.

Apesar da exigência da prova, 
Marta garante que a maior difi cul-
dade foi “gerir a pressão do tem-
po” para fi nalizar e servir os pratos.  

“Houve coisas que nun-
ca tinha confecionado, 
mas consegui dar a vol-
ta. O mais difícil foi mes-
mo elaborar tudo den-
tro do tempo para servir 
os pratos nos 10 minu-
tos que nos davam”. 

A conquista da meda-
lha de excelência acabou 
por ser uma “motivação 
extra”, porque Marta 
sempre encarou a compe-
tição como “uma expe-
riência importante para 
adquirir novos métodos 
de trabalho e mais agi-
lidade”. “Mais do que 
o resultado valeu pela 
experiência e pela opor-
tunidade de aperfeiçoar 
conhecimentos e conhe-

cer pessoas novas”. 
A jovem de Paredes diz que 

gostava de tirar um curso superior 
na escola de hoteleira e trabalhar 
na cozinha profi ssional de um res-
taurante ou pastelaria. “Não me 

assusto com a ideia de arranjar 
trabalho porque há muitas opor-
tunidades nesta área, só preciso 
de continuar a trabalhar”.

“A taxa
de empregabilidade
de um curso de cozinha 
e pastelaria nível 3, 4
ou nível 5 é de 100%.

Os cursos de cozinha e paste-
laria têm hoje uma taxa de empre-
gabilidade muito elevada em 
Portugal, garante o chef Fer-
nando Pereira, formador no 
Agrupamento de Escolas de 
Paredes há 13 anos.

“Digo sempre aos meus 
alunos que a taxa de empre-
gabilidade de um curso de 
cozinha e pastelaria nível 
3, 4 ou nível 5 é de 100%. 
O problema é que a maior 
parte não quer seguir os es-
tudos”, sublinha o formador, 
reconhecendo que a Marta é 
um dos casos de exceção.

Além de ser uma aluna 
“interessada, empenhada 
e com grande vontade de 
aprender”, “tem competên-
cias e um grande potencial”, 

garante Fernando Pereira, lembran-
do que a jovem já teve a oportuni-
dade de estagiar em dois restauran-
tes de referência em Portugal, The 
Yeatman, com duas estrelas Miche-
lin e no Infante Sagres.

Sobre o concurso, o chef des-
taca o elevado nível de exigência 
que foi colocado aos participantes 
e defende que o prémio da Marta 
traz também uma imagem de exce-
lência ao curso e ao Agrupamento 
de Escolas de Paredes.

Marta Silva tem 17 
anos é natural de 
Gondalães e sem-
pre teve uma gran-

de paixão pela cozinha. Com 7 ou 8 
anos já se aventurava no fogão, com 
a ajuda da avó. 

A aluna do curso técnico de co-
zinha e pastelaria, do Agrupamento 
de Escolas de Paredes, conquistou 
uma medalha de excelência na ca-
tegoria de cozinha, no Campeonato 
Nacional de Profi ssões. Foi a única 
aluna do Ministério da Educação a 
chegar à fase fi nal da competição, 
onde enfrentou adversários de es-
colas hoteleiras e profi ssionais.

“Estamos todos a concorrer 
para o mesmo, mas sabemos que 
as condições são diferentes. As 
escolas públicas não têm acesso 
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Foi aprovada no passado 
dia 28 fevereiro na As-
sembleia Municipal de 
Paredes uma moção que 

propõe a extinção das portagens 
na A41 e A42 ou a aplicação dos 
mesmos descontos que o Governo 
concedeu recentemente a outras 
autoestradas do país. 

O documento, entregue pela 
bancada do PSD, foi aprovado por 
unanimidade e será enviado ao Pri-
meiro-Ministro e ao Presidente da 
Assembleia da República a fi m de 
ser divulgado junto dos partidos aí 
representados.

Os descontos nas portagens do 
interior anunciados pelo Governo já 
a partir de julho vão benefi ciar os 
utilizadores frequentes de sete au-
toestradas do interior do país: A22, 
A23, A24, A25, A28, A4, A13. Segun-
do a Ministra da Coesão Territorial, 
Ana Abrunhosa, nos primeiros sete 
dias de utilização as portagens são 
pagas a 100%, mas entre o 8.º e o 

Assembleia Municipal aprova moção
que exige extinção de portagens na A41 e A42

 A moção apresentada pelo PSD defende que a região deve bene� ciar dos mesmos descontos anunciados para outras autoestradas do país.
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15.º dia todas as passagens benefi -
ciam de 20% de desconto. A partir 
do 16.º dia, o desconto sobe para 
40%.

Os sociais-democratas con-
testam o facto de a discriminação 

positiva no pagamento de porta-
gens deixar de fora o concelho de 
Paredes, que “é o segundo mais 
pobre da Área Metropolitana do 
Porto, com um índice de poder de 
compra inferior a 80% da média 

pormos que os utilizadores das 
autoestradas A41 e A42 não sejam 
excluídos das medidas que em 
breve irão ser postas em prática 
para os utilizadores das outras ex-
-SCUT”, apela o documento.

A moção acabou por ser apro-
vada por unanimidade, mas os so-
ciais-democratas receberam ainda 
assim críticas de “oportunismo po-
lítico” da bancada da CDU.

“Na luta pela extinção das 
SCUTS portajadas nunca vi um 
autarca do PSD”, apontou Cristia-
no Ribeiro.

Ainda durante a discussão do 
tema, o presidente da câmara de 
Paredes garantiu que os conce-
lhos que integram a Associação 
de Municípios do Vale do Sousa já 
prepararam um documento para 
“mostrar ao Governo a mesma 
indignação e a necessidade de 
haver esses descontos”. Alexan-
dre Almeida mostrou-se solidário 
com a moção e garantiu que já 
está a ser desenvolvido trabalho 
para que a região também seja 
beneficiada por esta medida.

O 
Polidesportivo de 
Astromil vai ser trans-
formado em gim-
nodesportivo pela 

Câmara Municipal de Paredes. O 
arranque da obra de requalifi cação 
do equipamento desportivo acon-
teceu no sábado, 29 de fevereiro, 
junto às instalações do edifício.

A cobertura do espaço transfor-
má-lo-á num local de prática despor-
tiva indoor, mas também, servirá para 
a organização de eventos culturais. A 
requalifi cação do ringue e dos balneá-
rios serão também locais de interven-
ção que melhorarão o espaço.

Na apresentação da obra, Ale-
xandre Almeida destacou que este 
“poderá funcionar como um pavi-
lhão multiusos para efeitos cultu-
rais, como as festas de catequese, 
da escola ou até mesmo desen-
volver atividades como o teatro. 
Um local que até agora não exis-
tia e que a junta passará a deter”.

O presidente do Município 
deixou também a vontade de que 
Astromil seja um dos palcos do 
Handball Cup deste ano e, por isso, 

Polidesportivo passa a Gimnodesportivo
de Astromil depois da requalifi cação

Texto e Fotos

CRISTINA BORGES
estima que a obra esteja concluída 
até ao fi nal de junho.

Vítor Dias, Diretor Regional do 
IPDJ, esteve também presente na 
cerimónia de lançamento da obra e 
destacou “o trabalho desenvolvido 
pelo município na área da juven-
tude e do desporto”, salientando 
“a diversidade dos acontecimentos 
relacionados com a prática despor-
tiva no concelho. Já vim a Paredes 
pelos mais variados eventos des-
portivos das diversas modalidades 
e isso deixa-nos muito felizes”. A 
multiplicidade de desportos presen-
tes no concelho foi também uma ca-
raterística evidenciada por Vitor Dias.

Marcaram também presença 
o presidente da Junta de Astromil, 
José Moreira, que referiu que “este 
é um empreendimento necessá-
rio para a freguesia já ansiado 
há muitos anos e que, depois de 
concluído, estará aberto a todos 
os cidadãos da freguesia”; e Jorge 
Gomes, presidente da Associação 
Desportiva e Cultural de Astromil, 
que agradeceu “o investimento e 
interesse na instituição”.

A obra implica um investimento 
de 200 mil euros, 35 deles apoiados 
pelo IPDJ.

nacional” e propõe a extinção das 
portagens na A41 e A42 que estão 
a “sobrecarregar os utilizadores 
dos concelhos periféricos”.

“Na impossibilidade de que 
esta medida seja aplicada, pro-
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Na última sessão da assembleia 
municipal de Paredes o CDS-PP 
apresentou uma recomendação 
para a criação de um polo uni-

versitário da CESPU na cidade de Paredes. A 
moção foi aprovada com os votos favoráveis 
do PS, CDS e PSD e os votos contra da CDU.

Na recomendação, os centristas dizem 
que “a CESPU tem em mãos vários projetos 
para oferecer mais respostas” aos estudan-
tes nacionais e estrangeiros que procuram 
Gandra para prosseguirem os seus estudos, 
nomeadamente a criação de um polo univer-
sitário na sede do concelho nos terrenos de 
que são proprietários junto ao parque da ci-
dade de Paredes e defendem que “a câmara 
de Paredes deve criar todas as condições 
necessárias” para que o projeto se desenvol-
va.

Para o CDS, “a criação desse polo univer-
sitário, traria todos os anos dezenas de jo-
vens para Paredes, e com isso, fazer crescer 
o comércio e a indústria local, mas também 
exponenciar o mercado do arrendamento 
urbano”, sendo “o centro de um crescimen-
to sustentável não apenas para a cidade, 
mas para todo o concelho”.

A CDU levantou dúvidas sobre a moção 
e questionou o CDS sobre a necessidade de 
criar um polo na cidade de Paredes quando 
já existe um noutra freguesia do concelho. 
“Onde é que o senhor encontra polos uni-
versitários dispersos em duas freguesias 
do mesmo concelho? Que desvalorização 
é esta da freguesia de Gandra? E qual é a 

Criação de polo universitário da CESPU na sede
do concelho foi discutido na Assembleia Municipal

relação entre a CESPU e o CDS?”, interrogou 
Cristiano Ribeiro dirigindo-se ao deputado do 
CDS Macedo Lemos.

O líder da bancada do PSD, Soares Car-
neiro, defendeu que “o maior erro estra-
tégico do concelho de Paredes foi ter-se 
instalado o Instituto Politécnico na cidade 
de Gandra, na altura vila”. “Imaginem só o 
que seria hoje a cidade de Paredes e toda 
a zona circundante se aquela universidade 

estivesse cá situada há 30 anos”.
“Não depende da câmara, mas se a câ-

mara puder dar um empurrão seria uma 
ótima solução. A pretensão do CDS, em-
bora sendo requentada, é legítima para 
o concelho de Paredes. Só a CESPU pode 
concretizar esse sonho”, frisou Soares Car-
neiro.

Já a bancada do PS, através de Rui Silva, 
não reconheceu legitimidade ao CDS para 

ser porta-voz da CESPU. “Não estou a ver 
uma entidade como a CESPU, com toda a 
credibilidade que ela merece a arranjar 
eventuais pombos correios para trazer a 
mensagem até à câmara. Se houve já al-
gum desenvolvimento o mesmo terá sido 
efetuado junto do executivo municipal no 
sentido de apoiar esta iniciativa”.

Curso de fi sioterapia
pode vir para Paredes 

Durante a discussão da proposta na As-
sembleia Municipal, o presidente da câmara 
adiantou que no último meio ano o executi-
vo tem mantido um contacto regular com a 
CESPU, estando a ser pensada a instalação do 
curso de fi sioterapia na cidade de Paredes.

“É um curso que está em expansão na 
Escola Superior de Educação e tudo fare-
mos para que possa vir para Paredes em 
detrimento de ir para outro concelho. Es-
tamos a avançar com esse projeto e nos 
próximos meses haverá uma apresentação 
pública em conjunto com a CESPU”, garan-
tiu o autarca.  

Na Assembleia Municipal foi também 
aprovado, por unanimidade, o interesse pú-
blico municipal de um terreno em Gandra 
onde a CESPU pretende desenvolver um polo 
específi co para o curso de veterinária, que foi 
recentemente aprovado, e que vai integrar 
também um hospital veterinário.

ARQUIVO
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Ficar sem pelos é o desejo de muitas pessoas, pe-
los mais variados motivos: por questões de es-
tética, saúde, performance desportiva, ou, sim-
plesmente, porque procuram um estilo de vida 

mais confortável e despreocupado. A Depilação a Laser é a 
opção mais procurada atualmente, por ter um caráter per-
manente e completamente seguro.

No entanto, atualmente existem várias opções diferen-
tes no mercado, com interferência não só na efi cácia dos re-
sultados como no conforto das sessões. Nas Clínicas Nuno 
Mendes trabalhamos apenas com Laser Alexandrite e Laser 
Neodímio-Yag, lasers de uma das marcas mais conceituadas 
do mercado, a Candela, reconhecida mundialmente.  

O processo de Depilação a Laser parte de um princípio 
muito simples: quanto mais escuro for o pelo e mais clara for 
a pele, melhores e mais rápidos serão os resultados e mais efi -
caz é o tratamento!  Isto porque o laser reconhece a melanina 
(cor) do pelo. Nestes casos, o Laser Alexandrite será o méto-
do mais adequado. Já numa pele morena, negra ou bronzea-
da, o laser tem muita difi culdade em identifi car o pelo, por 
não existir contraste entre pelo e pele. Assim, não podemos 
optar por um equipamento que reconheça somente a mela-
nina, pois iria lesionar a pele, e temos de optar por um méto-
do que reconhece um outro pigmento do pelo, protegendo 
a pele de eventuais danos. Neste caso, optarmos pelo Laser 
Neodímio-Yag, aprovado pela FDA (Food and Drugs Admi-
nistration) para redução permanente de pelo.

Pessoas com tipo de pele muito clara e com pelos loiros 
têm uma maior difi culdade em obter resultados efi cazes com 
o tratamento, pois o Laser não consegue identifi car pelo sem 
coloração. O mesmo acontece com a pelugem corporal. 

Portanto, tudo se resume à cor do pelo de cada pessoa. 
Por isso, nas Clínicas Nuno Mendes efetuamos uma rigoro-
sa avaliação inicial que inclui uma análise laboratorial ao 
tipo de pelo, a avaliação do fototipo de pele e a defi nição 
do equipamento mais efi caz para cada caso específi co.

Tanto o Laser Alexandrite como o Laser Neodímio-Yag 
são considerados lasers médicos, o que signifi ca que fo-
ram amplamente estudados pela comunidade científi -
ca, permitindo-nos garantir maior grau de confi ança e de 
segurança nos nossos procedimentos.

São vários os estudos que apontam para a alta efi cácia 
do Laser de Alexandrite em comparação com os demais 
equipamentos disponíveis no mercado. O que mais distin-
gue o Laser Alexandrite é o facto de este incluir uma pedra 
no seu equipamento (designada por “Alexandrina”) que faz 
com que a energia seja mais estimulada, que o pico de 
potência seja maior e o feixe de luz mais potente. Além 
disso, o Laser Alexandrite tem um sistema de refrigeração 
que torna a depilação a laser um processo mais confortá-
vel, mais seguro e menos doloroso. 

O que ontem parecia uma utopia é hoje uma realidade 
ao alcance de todos, com preços acessíveis.

DEPARTAMENTO DE FOTOTERAPIA LASER
CLÍNICAS NUNO MENDES

DEPILAÇÃO A LASER:
qual o laser mais efi caz 
para o seu tipo de pele?

Depois do passe 
único que en-
trou em vigor 
no ano passa-

do, com benefícios para os 
utilizadores dos transportes 
públicos, a partir de maio os 
municípios da Área Metropo-
litana (AM) do Porto, passam 
a benefi ciar do Passe Família.

Paredes é um dos conce-
lhos que vai benefi ciar desta 
medida, que foi aprovada 
pelo Conselho Metropolitano 
do Porto, no passado dia 28 
de fevereiro.

Em declarações na As-
sembleia Municipal de Pare-
des, na sexta-feira, Alexandre 
Almeida garantiu que os pas-
ses podem ser requisitados a 
partir do dia 13 de abril.

“Um agregado familiar, 
com mais do que duas pes-
soas, já podia viajar na Área 

O 
Governo adiou 
para o primei-
ro trimestre de 
2022 a trans-

ferência de competências do 
Estado nas áreas da saúde, 
ação social e educação para as 
câmaras municipais. A notícia 
foi avançada pelo Jornal de 
Notícias (JN) na passada quin-
ta-feira, 27 fevereiro, depois de 
a Ministra da Modernização 
do Estado e da Administração 

Transferência de competências para
câmaras adiada para 1.º trimestre de 2022
 Em causa estão as competências do Estado nas áreas da saúde, ação social e educação, no
     âmbito do processo de descentralização.

Texto

HELENA NUNES
Pública, Alexandra Leitão, ter 
estado reunida com autarcas.

O Governo foi sensível 
aos argumentos dos líderes 
locais  e concordou com a ne-
cessidade de dar mais tempo 
às câmaras para superarem 
as difi culdades de operacio-
nalização.

“Fomos sensíveis aos 
argumentos dos autarcas e, 
mediante o diagnóstico fei-
to, achamos que é uma solu-
ção razoável”, afi rmou Alexan-
dra Leitão, citada pelo JN.

O prazo inicial para a 

transferência de competên-
cias para as autarquias era 1 
de janeiro de 2021. 

Em janeiro passado, um 
grupo alargado de autarcas 
decidiu juntar-se à iniciativa 
tomada pelo presidente da 
câmara do Porto, Rui Moreira, 
na conferencia “Caminhos da 
Descentralização”, organiza-
da pelo Teatro Rivoli e o JN. 

Nessa posição, que fi cou 
conhecida como “Declara-
ção Rivoli”, os autarcas insta-
vam o governo a “suspender 
de imediato a aplicação da 

Lei n.º 50/2018”, que previa 
a obrigatoriedade da transfe-
rência de todas as competên-
cias para os municípios a par-
tir do dia 1 de janeiro de 2021, 
e defendiam que fosse reto-
mado “o processo negocial” 
com as câmaras municipais.

Saúde e educação eram 
as áreas onde os autarcas 
mais discordavam do Go-
verno, por considerar que 
a transferência de compe-
tências seria feita de forma 
apressada e sem a correspon-
dência fi nanceira.

Passe família chega a Paredes em Maio
 Um agregado familiar vai poder usar o mesmo passe na Área Metropolitana do Porto por 
apenas 80 euros.  Títulos podem ser requisitados a partir de 13 de abril. 

Metropolitana com um pas-
se de 40 euros. A partir de 
13 de abril, não importa o 
número de pessoas, o agre-
gado familiar só pagará no 
máximo dois passes e toda a 
família poderá usar o passe 
único em qualquer transpor-
te da Área Metropolitana do 

Porto”, frisou o autarca.
Na prática, qualquer fa-

mília residente nos 17 conce-
lhos da Área Metropolitana 
do Porto vai poder solicitar 
este passe, que poderá ser 
utilizado por todos os ele-
mentos do agregado familiar. 

No momento da requisi-

ção, as famílias podem optar 
por duas assinaturas: o An-
dante Família Metropolitano, 
que tem um preço fi xo de 
80 euros e permite viajar em 
toda a rede e o Andante Famí-
lia Municipal, para viajar den-
tro dos municípios ou até três 
zonas por 60 euros mensais.

Texto

HELENA NUNES
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A 
região juntou-
-se em mais 
dois eventos 
solidários para 

ajudar o Tomás, de 3 anos, e 
a Rafaela, de 8, que sofrem 
de leucemia e estão em tra-
tamentos no Instituto Portu-
guês de Oncologia (IPO) do 
Porto.

O grupo motard “Os Fer-
rugem”, de Lagares, Penafi el, 
conseguiu angariar 3.608 eu-

Angariados mais de 5.600 euros
para crianças com leucemia

 O sorteio solidário de grupo motard angariou 3.608 euros para o Tomás e a Rafaela.
 Mega-aula de zumba solidária em Baltar juntou mais 2100 euros.

ros numa campanha solidária 
que vai sortear um capacete 
e que reverte na totalidade 
para as famílias de Rafaela e 
Tomás. 

O sorteio começou com 
500 números e terminou 
com mais de 3600 números 
vendidos. 

Os Ferrugem vão entre-
gar 1804€ à Rafaela e 1804€ 
ao Tomás. Na sua página 
ofi cial do Facebook, o gru-
po motard faz questão de 
agradecer “a todos os que 
contribuíram nesta grande 

causa”.
No início da campanha a 

meta estabelecida pelo gru-
po era de três mil euros, mas 
já que o valor foi ultrapassa-
do, os Ferrugem decidiram 
preparar um “mimo” para as 
crianças e para todos os que 
contribuíram para a causa. 
“Em vez da faixa com os 
nomes das pessoas (muitos 
nomes) vamos entregar à 
Rafaela e ao Tomás um livro 
com os nomes e as ajudas e 
cada um”, explicam.

Num outro evento soli-

dário, os bombei-
ros voluntários de 
Baltar consegui-
ram angariar 2100 
euros para ajudar a 
Rafaela e o Tomás, 
com uma mega-
-aula de zumba 
solidária, que de-
correu no quartel 
da corporação, no 
passado dia 28 de 
fevereiro.

“Tanto a Ra-
faela como o To-
más levam para 
casa 1050€ cada 
um, que espera-
mos que trans-
formem este mo-
mento de luta um 
bocadinho menos 
difícil. Estes guer-
reiros e as suas 
famílias agrade-

cem, com todo o coração, a 
vossa ajuda”, escreveram os 
bombeiros numa mensagem 
partilhada nas redes sociais.

Recorde-se que os dois 
casos foram conhecidos re-
centemente. A Rafaela tem 8 
anos e é de Recarei, Paredes. 
O Tomás tem 3 anos e é de 
Fonte Arcada, Penafi el. 

Na região têm-se multi-
plicado os eventos solidários 
para ajudar as famílias das 
duas crianças a suportar os 
custos inerentes aos trata-
mentos. 
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Dois socorristas da Cruz 
Vermelha de Vilela 
ajudaram, na madru-
gada do passado sá-

bado, dia 22 de fevereiro, um bebé 
a nascer em casa, na freguesia de 
Vilela, Paredes. A delegação foi acio-
nada pelo Centro de Orientação de 
Doentes Urgentes (CODU), às 5h30 
da madrugada de sábado. 

Segundo Cristiana Leal, uma 

A 
câmara municipal de 
Paredes vai reforçar a 
sensibilização e apostar 
na limpeza dos terrenos 

como medidas de prevenção efi cazes 
para diminuir os incêndios fl orestais 
em 2020. No ano passado foram lim-
pos 460 mil metros quadrados de ter-
renos e 9 km de caminhos e este ano 
o objetivo é aumentar 20%.

Na reunião da Comissão Muni-
cipal de Defesa da Floresta, reali-
zada a 20 fevereiro, onde foi feito o 
balanço de 2019, o pelouro da Pro-

Câmara quer aumentar em 20% limpeza de terrenos em 2020
teção Civil da autarquia anunciou 
que, no decorrer deste ano, haverá 
um reforço na aposta de divulga-
ção, informação e sensibilização da 
comunidade 

"Este ano temos a campanha 
"Paredes sem fogos", para refor-
çar a limpeza de terrenos. Quere-
mos passar a mensagem em ins-
tituições públicas, como escolas e 
centros de saúde, para promover 
a sensibilização", afi rmou o verea-
dor Elias Barros.

O plano para 2020 inclui diver-
sas ações, desde acompanhar no 
terreno os participantes no Volun-
tariado Jovem para a Floresta, pro-

dução e distribuição de material 
informativo, sensibilização porta a 
porta, com equipa de vigilantes do 
IPDJ, no verão, e Fiscalização nas 
Freguesias Prioritárias, pelas autori-
dades, cuja identifi cação começará 
a ser feita em breve pela GNR.

Município do país
com maior número

de ocorrências
Em 2019, Paredes foi o conce-

lho que registou maior número de 
ocorrências no distrito do Porto e 
em todo o país, com a identifi cação 

de 351 casos. Lordelo é a freguesia 
com maior número de ocorrências, 
48 registadas, enquanto Parada de 
Todeia foi a que registou a maior 
área ardida, 37,22 hectares.

“O número de falsos alarmes 
foi de 85 casos registados, de 
acordo com os valores oficiais. 
A área ardida no Concelho é re-
duzida, no panorama distrital, 
com o valor inferior a 100 hecta-
res. De anotar também o tipo de 
situações registadas, com des-
taque para os “fogachos”, pelas 
254 ocorrências”, acrescentou 
a Unidade de Proteção Florestal 
Municipal.

Na reunião da Comissão Muni-
cipal de Defesa da Floresta lidera-
da pelo vereador da Proteção Ci-
vil, Elias Barros, estiveram presen-
tes os comandantes e adjuntos 
das corporações de bombeiros 
de Baltar, Cete, Lordelo, Paredes 
e Rebordosa, representantes das 
delegações Cruz Vermelha de Vi-
lela e Sobreira, e, ainda, entidades 
como a GNR/ GIPS, GNR/Núcleo 
Proteção Ambiental, a Autoridade 
Nacional de Emergência e Prote-
ção Civil, o Instituto da Conserva-
ção da Natureza e das Florestas, a 
EDP Distribuição e a Direção Re-
gional de Agricultura e Pescas. 
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Socorristas da Cruz Vermelha Vilela 
ajudam bebé a nascer

 O parto foi realizado em casa da mãe, com a ajuda dos socorristas e da VMER do
      Vale do Sousa. 

das socorristas que ajudou a partu-
riente a dar à luz, quando chegaram 
à habitação depararam-se com uma 
situação de parto iminente e não 
houve tempo de levar a mulher até 
ao hospital.

“Tivemos de fazer o parto 
em casa, com a ajuda da Viatura 
Médica de Emergência e Reani-
mação (VMER) do Vale do Sousa. 
Depois, mãe e fi lho foram trans-

portados para o Hospital Padre 
Américo, em Penafi el”, disse.

Cristiana Leal é socorrista na dele-
gação de Vilela da Cruz Vermelha há 
5 anos e assume que nem ela nem o 
colega, Celso Ribeiro, tinham estado 
envolvidos numa situação como esta. 
“Tentamos manter sempre e, em-
bora inesperada, a situação acabou 
por ter um fi nal feliz para mãe e fi -
lho, que estão bem de saúde”.

Papas na Sobreira recebeu mais de três mil visitantes
 A iniciativa decorreu a 21, 22 e 23 de fevereiro, junto à Alameda de S. Pedro, na Sobreira.

Texto

HELENA NUNES

A 
terceira edição do evento so-
lidário “Papas na Sobreira” 
recebeu mais de três mil visitan-
tes ao longo dos três dias de fes-

ta dedicada à gastronomia, cultura e tradição. 
Ao todo, estiveram envolvidas na organiza-
ção cerca de 30 pessoas, entre elementos da 
junta de freguesia e da Associação São Pedro, 
Centro Social da Sobreira.

A ementa voltou a estar centrada nas pa-
pas de sarrabulho, mas integrou igualmente 
rojões, feijoada à transmontana e outras igua-
rias tradicionais da zona.

A forte adesão causou alguns constrangi-
mentos na cozinha, sobretudo no sábado, dia 
de maior afl uência, mas o presidente da junta 
da Sobreira, considera que “correspondeu às 
melhores expectativas”. 

“Foi muita a procura, sobretudo de 
gente que vinha de fora, de Gaia, da Maia, 

do Porto, e de vários outros pontos da 
região. A qualidade dos pratos foi sem-
pre garantida e isso implicou, em alguns 
momentos, cadências. Ainda assim, rece-
bemos muitos elogios de gente que vinha 
cá na expectativa de ver e não foram frus-
trados”. 

O evento tem-se afi rmado cada vez mais 
na região e João Gonçalves defende que é 
preciso pensá-lo de forma a garantir a sua 
continuidade no futuro. “Esta foi a tercei-
ra edição e acho que está na hora de co-
meçarmos a pensar numa organização 
que a mantenha e a sustente e traga mais 
garantias no futuro. As juntas de fregue-
sia devem tomar a iniciativa, mas depois 
tem de ser a comunidade a agarrá-la. Não 
temos no concelho uma Confraria das Pa-
pas e essa podia ser uma nota de respaldo 
para garantir que o evento se mantenha 
no futuro”.

Para além da prova da gastronomia 
regional, o Papas na Sobreira contou ain-

da com vários momentos culturais, desde 
o teatro, com a encenação da tradicional 
matança do porco, à música, com a atuação 
de ranchos folclóricos e grupos de cavaqui-
nhos.

80% da receita angariada este ano será 
entregue à Associação São Pedro, do Cen-
tro Social da Sobreira, que pretende cons-
truir um lar de idosos. O restante será para 
ajudar nas obras de restauro da igreja antiga.
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MARIA AMÉLIA DIASMARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

 CLIPÊUTICA  

● Pós graduada em Hipnose Clínica 
● Doutorada em Ciências da Educação
● Mestrada em Educação Especial 
● Especializada em de� ciência

Hoje vou falar da Raquel, uma mulher de 46 
anos, divorciada e mãe de 2 fi lhos. Há 5 anos 
foi-lhe diagnosticada fi bromialgia. Diz que 
desde os 28 anos que anda em consultas e exa-

mes e que, fi nalmente, alguém acreditou que as suas quei-
xas eram reais. Com dores generalizadas, cansado extremo, 
difi culdades em dormir, dores de cabeça e más digestões, é 
uma mulher assustada, ansiosa e infeliz. 

Quando a conheci, dizia que lhe custava muito tirar as per-
nas da cama de manhã e que passava o dia deitada no sofá.

  
A Fibromialgia é uma doença reumática crónica, não 

infl amatória, que se caracteriza por dores músculo-esque-
léticas generalizadas acompanhadas de fadiga extrema, dis-
túrbios do sono, problemas de humor e de memória. 

Estima-se que afete cerca de 1,7% da população por-
tuguesa, especialmente mulheres acima dos 40 anos, po-
dendo haver outros casos não diagnosticados, já que pode 
ocorrer indeterminação de diagnóstico durante longos pe-
ríodos de tempo.

Como aparece a fi bromialgia?
Uma das causas mais comummente acordadas no 

desenvolvimento da fi bromialgia é o sofrimento emo-
cional, geralmente acumulado ao longo dos anos, em-
bora muitos outros fatores possam estar envolvidos no seu 
aparecimento. 

O aparecimento do diagnóstico de fi bromialgia é 
muitas vezes atribuído a um incidente específi co stres-
sante (acidente de carro, cirurgia, ataque físico...), que, com-
binado com a dor sentida, leva ao diagnóstico.

Raquel, há vários anos órfã de pai, recorda que sempre 
teve muitos medos e que começou a dormir mal e a engor-
dar e quando, aos 17 anos, a mãe faleceu vítima de uma 
queda. 

“Aos 18 anos casei e fui viver para a terra do meu marido. 
Era um lugar isolado. Fui trabalhar para o campo… e eu nunca 

tinha trabalhado na agricultura. Passado pouco tempo, ele foi 
para França e eu � quei lá sozinha, com 2 crianças. Sofri tanto! 
Eu não tinha com quem falar, não tinha para onde ir e tinha 
dois � lhos...Passei muito!” 

O ciclo da fi bromialgia: stresse,
sofrimento, insônia e tristeza

Ao fi m de 2 anos o marido voltou. Era um homem violen-
to, gostava de beber e pouco de trabalhar. Criticava-a pelo 
peso, pelas dores que dizia sentir e por chorar. Não dormia. 
Um dia deixou de chorar e de cuidar de si. Aos 28 anos co-
meçou a tomar medicação para dormir e depois antidepres-
sivos. A seguir vieram as dores e o cansaço. 

A sua vida foi um acumular de trabalho, 
sofrimento, solidão e tristeza.

O que não é solucionado na mente,
o corpo transforma em doença

As dores emocionais contínuas e sem solução, ao 
longo do tempo, podem causar lesões ou tensão mus-
cular crônica e ansiedade, que levam à dor crônica e à 
depressão.

Se por si só, a dor emocional (ou o stress) difi culta um 
sono reparador, fundamental para à saúde, a dor física 
agrava essa situação. 

Como todas as funções do nosso corpo estão conec-
tadas, fi car preso nesse ciclo pode levar à desregulação de 
outros sistemas do corpo, causando sintomas como nervo-
sismo, dores de cabeça e problemas cognitivos e digestivos.

Como sair deste ciclo de ‘ansiedade dor’ da fibro-
mialgia?

Se tem � bromialgia atenda às 5 medidas seguintes para 
ajudar a restabelecer o seu sistema imunológico:

1.º Precisa acredita que é possível recuperar
Investigadores da Universidade de Oslo (Noruega) en-

trevistaram pacientes que recuperaram completamente da 
fi bromialgia em resultado de alterações efetuadas no estilo 
de vida, na redução do stresse e na regulação do sono.

2.º Lembrar-se que todas as áreas da SUA saúde es-
tão conectadas

A sua fi bromialgia é só sua. Ela resulta da sua própria vida.

3.º Encontre-se, faça as pazes consigo e assuma o 
controlo do seu stresse

Faça terapia com técnicas de hipnose clínica para tratar 
as suas dores (psicológicas e físicas), para enfrentar os seus 
medos e tomar as rédeas da sua vida.

4.º Regule o seu sono
Tratadas as dores e enfrentados os medos, as dores mus-

culares começam a ceder e o seu sono é recuperado.

5.º Altere o seu estilo de vida 
Lentamente, faça exercícios físicos moderados e adote 

uma alimentação mais saudável.

Fibromialgia
A doença invisível

da mente atormentada

Rancho de Paço de Sousa
festeja 45.º aniversário

O Centro Cultural e Rancho Folclórico de Paço de Sousa, 
Penafi el, vai comemorar o 45.º aniversário no próximo dia 
22 de março.
O programa das comemorações terá início às 9:30 horas, 
com o hastear das bandeiras, na sede da instituição (Av. da 
Liberdade, n.º 999, Paço de Sousa), seguindo-se a romagem 
ao cemitério.
Às 11 horas será realizada uma missa no Mosteiro de Paço 
de Sousa. As comemorações do 45.º aniversário terminam 
com um almoço convívio na sede social, agendado para as 
13 horas.

GNR recupera material furtado

Falsa ameaça de bomba
no Tribunal de Penafi el

O Tribunal de Penafi el foi evacuado no passado dia 27 
de fevereiro após um telefonema anónimo sobre a alegada 
existência de uma bomba no local.

Foram retirados do edifício os funcionários, magistra-
dos e público e ativada uma equipa de inativação de enge-
nhos explosivos da GNR.

Ao início da tarde fi cou confi rmada a inexistência de 
qualquer engenho explosivo, retomando o tribunal a ati-
vidade normal.

Em março de 2018 e 2019 o Tribunal de Penafi el já tinha 
sido alvo de ameaças de bomba idênticas, que também 
não se vieram a confi rmar.

Foram recuperados em Paços de Ferreira, na terça-feira 
de carnaval, 186 pares de sapatilhas e 524 peças de vestuá-
rio, avaliados em cerca de 5.800 euros. Segundo a GNR, os 
artigos tinham sido roubados na véspera numa loja de des-
porto de Penafi el.

A apreensão decorreu na sequência de uma denúncia. 
Os artigos foram localizados no interior de uma carrinha e 
devolvidos ao proprietário.

Uma mulher de 38 anos, que já tinha antecedentes pelo 
mesmo tipo de crime, foi constituída arguida, e os factos 
foram remetidos ao Tribunal Judicial de Penafi el.
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Basquetebol chegou
a Paredes há um ano

Ricardo Teixeira
— 10 anos —

Bárbara Sousa
— 12 anos —

Dário Dias
— 13 anos —

Francisco Sousa
— 13 anos —

Maria Mota
— 14 anos —

Filipe Costa
—15 anos —

A secção de basquetebol chegou ao Paredes em janeiro de 2019. Pouco tempo depois de ter comemorado um ano de existência, O Paredense 
foi saber mais sobre a formação desta modalidade desenvolvida no União Sport Clube de Paredes. Para isso, nada melhor do que falar com 
os principais intervenientes, os atletas.

“Vim para o basquetebol porque vi um anúncio na esco-
la e decidi vir experimentar. Este foi o meu primeiro contacto 
com a modalidade, mas já a achava interessante. Não conhe-
cia muito deste desporto, mas quis saber mais sobre ele.

Estou cá há um ano e tem sido muito divertido. Tenho gos-
tado muito, as pessoas são muito simpáticas e é um desporto 
que me motiva a jogar sempre mais com as pessoas que me 
apoiam e que eu também apoio.

A formação é importante para aprendermos as coisas mais 
básicas e depois as mais complicadas quando já formos mais 
crescidos”.

“Estou no basquetebol de Paredes há dois anos. Inicial-
mente, comecei por vir ver o meu irmão, mas acabei por gos-
tar e quis entrar.

Comecei por aprender os conceitos básicos e agora, que 
é mais a sério, acaba por ser mais divertido porque, para além 
de jogarmos, convivemos muito. Parece mesmo uma segunda 
família.

Devemos ter formação e aceitarmos o que os outros nos 
dizem porque isso nos ajuda a melhorar”.

“Já pratiquei vários desportos, mas não tinha criado liga-
ção com nenhum deles. Como tinha algumas amigas a prati-
car basquetebol, interessei-me pela modalidade. Sempre gos-
tei desta modalidade e de a acompanhar na televisão e decidi 
experimentar. Tenho gostado bastante deste ano que, entre-
tanto, passou. Tem sido o desporto que mais gostei até agora. 
Tenho lá bastantes amigos e divertimo-nos muito. Acho que 
a formação é importante para aprender as coisas básicas do 
basquetebol, porque um atleta não consegue ser profi ssional 
se não tiver tido formação”.

“Queria praticar um desporto e o basquetebol sempre foi 
uma modalidade de que gostei muito. Sempre gostei de jogar 
com os meus amigos e de ver na televisão. Em setembro do 
ano passado, soube que o Paredes tinha esta modalidade e 
quis entrar. Apesar de ser novo na equipa não existe qualquer 
rivalidade dos mais novos para os mais velhos, somos todos 
amigos. Temos um bom grupo e um bom espírito. A formação 
é importante para termos os fundamentos básicos para saber-
mos jogar com qualidade”.

"Este é o meu primeiro contacto com o basquetebol, só 
tinha tido praticado com esta modalidade na escola, mas gos-
tava deste desporto e decidi experimentar. 

Aqui distraímo-nos e esquecemos tudo o resto. Estamos 
em família, jogamos e divertimo-nos. 

Estou no Paredes há um ano e nota-se que o clube tem 
evoluído muito e que temos cada vez mais atletas. Aqui temos 
uma boa formação, com bons técnicos e é um bom clube para 
o começo de qualquer carreira de um jogador que queira ser 
profi ssional". 

“Estava à procura de um desporto para praticar e, depois 
de ser aconselhado pelo meu pai, achei que o basquetebol 
seria uma boa opção. Já acompanhava esta modalidade há 
algum tempo, por isso, tive um interesse ainda maior. 

Tudo começou em agosto do ano passado e tem sido uma 
boa experiência. Tenho gostado, funcionámos como uma pe-
quena família e damo-nos todos muito bem. Nesta altura, a 
ideia passa por ganhar experiência e não tanto pelos resulta-
dos. É para isso que temos treinado e melhorado.

Costuma dizer-se que é desde pequenino que se torce o 
pepino, por isso, eu acho que é mesmo daí que a formação 
deve existir na carreira de qualquer jogador”.
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Atualmente, com meia centena 
de atletas dos vários escalões, 
entre os 6 e os 18 anos de ida-
de, a secção de basquetebol 

surgiu no concelho com o objetivo de de-
senvolver a modalidade e proporcionar aos 
jovens paredenses a prática deste desporto.

Existem no clube diversas equipas: os 
minis – mini8, mini10 e mini12 (dos 6 aos 12 
anos de idade), Sub14 masculino e feminino 
(13 aos 14 anos de idade), Sub16 masculi-
no e feminino (15 aos 16 anos de idade) e 
Sub18 masculino (17 aos 18 anos de idade).

Apesar do número variado de equipas, 
a formação tem evoluído a um ritmo pau-
latino. “O facto de muitos pais ainda não 
consideram a importância do desporto, 
especialmente do desporto coletivo, no 
desenvolvimento individual e geral; tam-
bém porque levar e trazer os atletas para 

o treino e jogos, é, para muitos encarrega-
dos de educação, um esforço demasiado 
grande, quando nunca o deveria ser por-
que o desporto, especialmente o coletivo, 
é uma das melhores vias para o desenvol-
vimento individual físico, mental e social”, 
explica Raúl Santos, coordenador da secção 
de basquetebol do clube.

Apesar desta “resistência”, o ex-jogador da 
modalidade salientou a importância da forma-
ção de jovens atletas: “A importância reporta-
-se ao desenvolvimento individual de jovens 
agora e futuras pessoas pelo desporto, de 
forma saudável, no nosso caso do basquete-
bol, com regras e respeito, porque é sabido 
que apenas uma percentagem pequena de 
atletas atingirá a alta competição”. 

Medidas diferenciadoras

“As medidas implementadas passam pela 
divulgação pelos estabelecimentos de ensino 
e pela divulgação dos atletas junto dos seus 

Paulo Barbosa
— 15 anos —

Fábio Rocha
— 17 anos —

João Ferreira
— 17 anos —

"Vim para o basquetebol a convite de um amigo e estou 
cá desde setembro.

Tem sido uma experiência muito boa, mas ainda tenho 
muito para aprender. Temos um bom espírito de equipa, da-
mo-nos todos bem e procuramos sempre ajudar-nos uns aos 
outros.

A formação é importante para um atleta aprender a base 
de qualquer desporto e é a melhor forma de um jogador che-
gar a profi ssional".

“Vim para o basquetebol há um ano depois de ver um 
panfl eto na minha escola. Já tinha praticado outras modalida-
des, mas a minha preferida sempre foi o basquetebol e tenho 
gostado muito. Tem sido um ano muito interessante, temos 
melhorado ao nível coletivo e é interessante perceber essa 
evolução. O nosso espírito é forte e de camaradagem. 

Este é um desporto muito exigente, que requer muita 
atenção e concentração, o que enriquece esta modalidade.

Entretanto, fui convidado pelo Raúl para ser treinador ad-
junto dos mais novos e isso deixou-me muito feliz.”.

“Vim para o basquetebol do Paredes porque o meu me-
lhor amigo joga aqui e aconselhou-me a experimentar. Não 
estava a praticar nenhum desporto na altura e, como sempre 
gostei de basquetebol, decidi experimentar.

Estou cá desde outubro e tem sido uma experiência muito 
boa. Tenho gostado de conhecer a equipa e o treinador, mas tam-
bém de jogar e do espírito de jogo. Somos uma equipa recente e 
temos as nossas difi culdades, mas vive-se um bom ambiente aqui.

A formação de um atleta é importante e deve ser consis-
tente e com o objetivo de fazer sempre mais e melhor”.

amigos/as especialmente os que não prati-
cam desporto. Recentemente fi zemos, com 
o apoio da câmara, uma visita de estudo, ou 
seja, fomos com todos os atletas no autocarro 
da Câmara Municipal de Paredes ver um jogo 
da Liga principal masculina ao Dragão Arena. 
Vimos ao vivo o jogo FC Porto – Vitória SC, os 
nossos atletas gostaram muito”.

Mais-valias da modalidade

“O basquetebol caracteriza-se por ter 
regras coletivas, pelo desenvolvimento in-
dividual e do coletivo, porque o objetivo do 
jogo é comum. Carateriza-se também pelo 
respeito pela individualidade no desenvolvi-
mento e crescimento dos atletas/pessoas. É 
um desporto muito técnico e de habilidade, 
ou seja, para quem gosta de recrear-se com a 
bola usando as mãos. É físico e de capacidade 
atlética porque os jogadores têm de ser ata-
cantes e defesas em todo o jogo; e de muita 
inteligência, porque é tático e muito dinâmi-

co, porque a cada segundo no jogo o ata-
que pode mudar em função da defesa”.

Experiência da competição

“A competição começou em fevereiro 
de 2020, com a participação no campeona-
to distrital da 2.ª Divisão em sub16 masculi-
nos e sub18 masculinos. Iremos iniciar este 
mês a participação com os minis, na com-
petição nacional 12 horas de minibasquete, 
que decorrerá no Pavilhão Rota dos Móveis, 
em Lordelo. É a primeira experiência dos 
nossos atletas, e o mais importante é que 
disfrutem e vão crescendo com a competi-
ção e com os treinos. 

São também importantes as fi nais distri-
tais de sub14 masculino e sub18 masculino 
e sub19 feminino nestes dois anos transa-
tos. Também no ano passado e este ano é de 
realçar a competição nacional de 12 horas de 
minibasquete, onde as crianças dos diversos 
centros escolares de Paredes participam".

Sub 14 - 16 Sub 14 - 16 Sub 18
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Divisão Elite da AF Porto   |   Rebordosa, 1  —  Gandra, 1

Campeonato de Portugal   |   Pedras Rubras, 1  —  União de Paredes, 0

Há sete jogos consecutivos sem 
vencer, o União Sport Clube 
de Paredes deslocou-se à Maia 
para defrontar o “afl ito” Pedras 

Rubras. A equipa da casa era a primeira acima 
da “zona de descida” e previa-se que não faci-
litaria a tarefa aos paredenses.

Ainda assim, os visitantes pareciam “le-
var a lição bem estudada” e entraram bem na 

partida. O bom desempenho “foi sol de pouca 
dura”, uma vez que os homens da Maia che-
garam à vantagem logo aos nove minutos. 
Pimenta fez o 1 – 0.

Apesar da desvantagem, o Paredes criou 
inúmeras oportunidades para igualar o mar-
cador só faltou mesmo acerto na fi nalização 
do lado da turma de Eurico Couto.

Os visitantes foram a perder para o in-
tervalo e, no segundo tempo, não tiveram 
“frieza” para inverter o rumo do resultado. Fal-
tou discernimento e controlo emocional aos 

paredenses que encontraram pela frente um 
opositor a precisar de pontos, tentando de 
tudo para os conseguir.

No fi nal, o Pedras Rubras acabou mesmo 
por “fi car com a vitória” e assim “manter-se a 
salvo” dos “lugares de descida”. A equipa da 
Maia mantém-se no primeiro lugar acima da 
“linha d’água”, é 13.ª classifi cada com 28 pon-
tos. O Paredes contabilizou o sétimo jogo sem 
vencer e a terceira derrota consecutiva, está 
na nona posição com 31.

No fi nal do encontro, Eurico Couto consi-
derava: “Tivemos uma boa entrada em jogo 
com situações claras para concretizar, mas 
não conseguimos e o adversário no primei-
ro remate que fez marcou golo. Não fomos 
capazes de ter controlo emocional para ter 
discernimento necessário para controlar o 
antijogo constante realizado pelo adversá-
rio e com isso o resultado passa a ser justo”.

Sobre o mau momento da equipa, o técni-
co paredense garante: “Vamos dar uma boa 
resposta”. 

Terceira derrota consecutiva

Chuva e vento acompanharam a 
bancada composta que se fez 
notar no Complexo Desportivo 
Monte de Azevido, em Rebordo-

sa, para assistir ao dérbi entre Rebordosa e 
Aliança de Gandra.

Previa-se com grande expectativa um em-
bate entre duas equipas do concelho que pri-
mam pela vontade de jogar bom futebol e de 
disputar o resultado até ao apito fi nal.

Talvez, por isso, se tenha assistido a uma 
partida equilibrada.

No primeiro tempo o equilíbrio foi nota 
evidente, com o sector defensivo a mostrar-se 
em evidência.

Aos 28 minutos, Rafi nha inaugurou o mar-
cador após uma desatenção de Brandão que 
permitiu o golo ao reforço da casa. Mas, dez 
minutos depois, os visitantes “empataram as 
contas”, desta vez, foi um desentendimento 
defensivo do lado do Rebordosa a permitir 
que Maurício igualasse o marcador. 

Se, no primeiro tempo, as ocasiões de 
perigo se resumiram aos golos, na segunda 
parte, “a história foi bem diferente”. O Rebor-
dosa mostrou vontade em chegar aos lugares 
cimeiros e aplicou-se no sector ofensivo. A 
equipa orientada por Tonanha criava as opor-
tunidades, mas não as conseguia produzir. 
Do outro lado, o Aliança de Gandra também 

Rebordosa falha “assalto” aos lugares
cimeiros por oposição dos gandrenses

Texto e Foto
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procurava atacar a baliza adversária, mas com 
menor intensidade.

Dominando em partes diferentes dos se-
gundos 45 minutos, nenhuma das equipas foi 
capaz de “desfazer o empate” que se manteve 
até ao fi nal da partida.

O Aliança de Gandra mantém-se tran-
quilo “a meio de tabela”, ocupando o 7.º lu-
gar, com 36 pontos. Já o Rebordosa falhou 
“o assalto” a um dos lugares de acesso à su-
bida, estando atualmente no 4.º posto com 
41 pontos.

No fi nal do jogo, Tonanha conformava-se 
com o resultado: “Foi um jogo que valeu es-
sencialmente pela segunda parte. Na pri-
meira parte, não estivemos ao nosso nível. 
No segundo tempo, apesar do equilíbrio, 
acho que tivemos mais iniciativa e criámos 
mais oportunidades. É um resultado que 
se aceita, mas a haver um vencedor, penso 
que seríamos nós”. O técnico rebordosense 
explicou, ainda, que “os desperdícios da fi -
nalização”, demonstrados pela sua equipa, 
“fazem parte do futebol”.

O empate impediu o Rebordosa de chegar a 
um dos lugares que dá acesso ao playoff  de su-
bida de divisão, mas Tonanha adverte: “Quería-
mos vencer para chegar a esses lugares, mas 
defrontámos um grande adversário”. 

O treinador principal do clube explicou, 
ainda, que voltou a ter de “fazer a gestão do 
plantel, porque voltámos a ser fustigados 
por lesões”.

Do outro lado, Mário Rocha defendia a vi-
tória da sua equipa: “Já esperávamos um jogo 
de muita atitude e penso que preparámos 
muito bem o encontro. Entrámos muito bem 
na partida e, a partir dos dez minutos, con-
trolámo-la com qualidade. Apenas no aspe-
to ofensivo não estávamos com a confi ança 
que eu acho que a equipa devia ter visto que 
a classifi cação é tranquila e todo o ambiente 
é tranquilo. Fizemos uma excelente primeira 
parte. No intervalo, disse aos meus jogadores 
para procurarem mais a baliza adversária e 
terem confi ança, porque têm um treinador 
que os apoia mesmo que as coisas não corres-
sem bem. No segundo tempo, não entrámos 
tão bem, mas conseguimos recuperar. Por 
tudo o que se passou no jogo e pela qualida-
de evidente do Aliança de Gandra, penso que 
os meus jogadores mereciam vencer”.

O técnico gandrense salientou ainda: “Não 
fi co contente com o empate, independente-
mente, do sítio onde jogar. Viemos aqui ten-
tar levar a vitória e estou muito triste com o 
empate que conseguimos neste jogo”.
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Divisão Elite da AF Porto   |   Lixa, 4  —  Aliados de Lordelo, 1

Divisão Honra da AF Porto  |  Alfenense, 2 — Nun'Alvares, 4

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

Vandoma – Perafi ta adiado
O encontro da 21.ª jornada da 1.ª Divi-

são, Série 1 da AF Porto, entre Vandoma e 
Perafi ta não se realizou. A equipa visitante 
alegou difi culdade de transporte na com-
parência ao jogo e pediu à turma de Vando-
ma o adiamento da partida. Os vandomen-
ses não mostraram qualquer impedimento 
no reagendamento do encontro, que deve 
realizar-se na próxima paragem do cam-
peonato, para a disputa dos jogos da meia-
-fi nal da Taça AF Porto, a 15 de março.

Sp. Cruz – Baltar interrompido
Foram apenas 20 minutos de jogo aque-

les a que se assistiu no Campo do Outeiro, 
entre Sp. Cruz e Baltar. A equipa da casa até 
vencia por 1 – 0, mas o envolvimento em 
confrontos por parte dos jogadores obrigou 
à interrupção do encontro por ordem do juiz 
da partida. Uma alegada confusão levou à ex-
pulsão de quatro jogadores da casa, mas os 
desentendimentos rapidamente se alastra-
ram a adeptos, também eles envolvidos em 
confrontos com as autoridades, entendendo 
o árbitro que não havia condições para con-
tinuar. O relatório do juiz do encontro, assim 
como o das forças de autoridade chamadas 
ao local, serão essenciais na decisão da AF 
Porto sobre os castigos a aplicar.

Sobreirense
sofre “derrota pesada”

O Sobreirense perdeu por 4 – 0 na des-
locação a Valongo ao terreno do primeiro 
classifi cado. Com dois golos apontados 
em cada uma das partes, o Valonguense 
mantém-se fi rme na corrida à subida de 
divisão. Sem “largar o primeiro posto”, a 
equipa visitada desperdiçou ainda outras 
oportunidades de golo. O Sobreirense está 
atualmente no 13.º lugar, com 20 pontos.

José Sousa deu vitória
O golo solitário de José Sousa, apontado 

à meia hora de jogo, foi o sufi ciente para o Pa-
rada levar de vencida o Aldeia Nova. A equi-
pa paradense somou um importante triunfo, 
uma vez que venceu um dos adversários 
diretos na tabela classifi cativa. Ainda assim, 
o conjunto orientado por David Barbosa con-
tinua atrás da formação de Perafi ta, estabele-
cendo-se no 8.º lugar, com 28 pontos.

Derrota no minuto 90
dita lugar de descida

O golo de Rui em cima do minuto 90 
ditou a derrota caseira do Sobrosa na 21.ª 
jornada da 1.ª Divisão, Série 2, da AF Porto. 
No encontro frente ao Lamoso, a equipa 
visitante até começou em vantagem, que 
durou apenas três minutos, tempo que 
os sobrosenses precisaram para empatar. 
Mas o golo sofrido em “cima da hora dei-
tou por terra” a esperança dos homens do 
concelho de Paredes de “darem um ponta-
pé” nos maus resultados. O Sobrosa caiu, 
assim, para os “lugares de descida”, ocu-
pando o 15º lugar com 21 pontos.

Depois da derrota caseira que ti-
rou a liderança da Divisão Elite, o 
Nun’Álvares viajou até Alfena com 
o objetivo de não “perder de vista” 

os lugares cimeiros da tabela classifi cativa.
Apesar da vontade, os recaredenses não 

entraram bem na partida com os homens de 
Alfena a “fazerem valer o factor casa” e a supe-
riorizarem-se frente a um dos candidatos. O 
Alfenense “ditava” o ritmo e controlo do jogo, 
enquanto o Nun’Álvares mostrava difi culda-
des em organizar-se e encontrar-se. Apesar 
da superioridade e domínio, o encontro man-
teve-se empatado a zero até ao intervalo.

No segundo tempo, os comandos de 
Eduardo Moreira pareciam “ter mudado o 
chip” e chegaram ao golo logo aos 55 minu-
tos. Uma jogada coletiva esteve na origem 
do tento apontado por Xivina. Logo a seguir, 
Apolónio ampliou a vantagem.

Mas o Alfenense não desistiu e reduziu 
para o 1 – 2, aos 63 minutos, por intermédio 
de Hugo Pedrosa. Cinco minutos depois, Pena 
voltou a estabelecer a igualdade no marcador.

O Nun’Álvares dominava, mas a partida pa-
recia encaminhar-se para o fi m empatada. Con-
tudo, a seis minutos do fi m, depois de um “de-
sarme” no meio-campo, Tozé fi nalizou da melhor 
forma. Já no período de compensação, Apolónio 
ampliou a vantagem para o 2 – 4 fi nal.

A vitória mantém o Nun’Álvares na luta pela 
liderança da competição. A formação de Reca-
rei é segunda com 41 pontos. Já o Alfenense, 
equipa que começou a época ao comando de 
Joel Oliveira, tem vindo a “cair” na classifi cação 
e é atualmente 13.º, com 25 pontos.

Tremeu mas não caiu
Texto 

CRISTINA BORGES

Depois de duas jornadas a conta-
bilizar derrotas, o Aliados des-
locou-se à Lixa para defrontar a 
equipa local. Ainda com apenas 

uma vitória em casa e outra fora desde que 
assumiu o comando técnico dos lordelenses, 
Pedro Ferreira precisava de “mostrar serviço” 
frente a um dos emblemas que se tem manti-
do na zona de despromoção.

Apesar das diferenças classifi cativas, os 
adversários “mediram forças de igual para 
igual” e assistiu-se a uma primeira parte equi-
librada. Os visitantes foram os primeiros a 
chegar ao golo, aos 40 minutos, através de 
Artur. A desvantagem não amedrontou os da 
casa que conseguiram empatar em cima do 
intervalo. Bruno Santos foi o autor do golo da 
igualdade.

No segundo tempo, o conjunto orientado 

por Pedro Ferreira teve uma má entrada e o 
Lixa aproveitou. Lucas bisou e “faturou” aos 62 
e aos 68 minutos, terminando em defi nitivo 
com a esperança do Aliados. Já no período 
de compensação, Rafa dilatou a vantagem e 
fi xou o resultado fi nal em 4 – 1.

O Aliados de Lordelo registou assim a 
terceira derrota consecutiva e manteve o 
décimo lugar com 31 pontos. Por sua vez, o 
Lixa “abandonou os lugares de descida” e está 
agora na 14.ª posição (a primeira acima da 
zona de despromoção) com 21 pontos.

No fi nal do encontro, Pedro Ferreira expli-
cou: “O jogo não tem muita história, uma 
primeira parte onde se verifi cou um jogo 
equilibrado e em que conseguimos adian-
tar no marcador, mas o adversário reagiu 
e chegou à igualdade. Na minha opinião, 
esse foi o momento chave do jogo. Na se-
gunda parte, inexplicavelmente, entrámos 
muito mal e o Lixa aproveitou, sendo um 

justo vencedor pelo que o Aliados deixou 
o adversário produzir na segunda parte”.

Sobre os números do resultado, o técnico 
lordelense garante: “Foi uma derrota pesa-
da, que não estava nos planos, mas temos 
que encarar este mau momento de frente e 
revolucioná-lo o mais breve possível”. Pe-
dro Ferreira acrescentou ainda: “As recupera-
ções de lesões são para os treinadores fa-
tores preponderantes nos treinos. Quando 
esta limitação nos assombra, é muito com-
plicado delinear estratégias e abordagens 
aos jogos. Contudo não estou a sacudir a 
água do capote, sou o único culpado des-
te mau momento que o Aliados atravessa 
a nível de resultados. Aproveito para pe-
dir publicamente desculpas à direção que 
tudo faz para nada nos faltar nada, assim 
como a massa associativa que nos apoia de 
forma incansável. Deixo a promessa que 
tudo faremos para inverter esta situação já 
nos próximos jogos”.

Derrota pesada
Texto 

CRISTINA BORGES

No final do encontro, Eduardo Moreira 
explicava a má entrada na partida: “Sabía-
mos que íamos defrontar uma equipa 
muito bem organizada, bem orientada 
e com muitas alterações, quer táticas 
quer a nível do modelo de jogo, relati-
vamente à que encontramos na primeira 
volta do campeonato. Entrámos mal no 
jogo, não conseguimos circular a bola 
e tivemos dificuldades em perceber o 
momento certo para pressionar o ad-
versário. A primeira parte acabou por 
ser equilibrada. Na segunda, corrigimos 

aquilo que, na minha opinião, podería-
mos melhorar e anular o adversário, co-
meçamos a circular a bola de forma mais 
racional e com critério e acabámos por 
dominar todos os momentos do jogo até 
ao final.

Apesar de termos estado a vencer por 0 
- 2, acusámos ansiedade. Ainda assim, rea-
gimos de forma perfeita e com qualidade. 
A equipa tem demonstrado, independen-
temente dos resultados que apresenta, 
que disputa cada jogo até ao limite, sem 
nunca se desculpar”.
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II Edição da Liga
Boccia Sénior

Trial 4x4
este fi m de semana

em Valongo

Jovem de Paredes sagra-se
vice-campeão distrital de xadrez

 Tiago Frutuoso, de 7 anos, estreou-se na competição distrital com a conquista do trofeu correspondente
     ao segundo lugar. 

Tiago Frutuoso sagrou-se vice-
-campeão distrital de xadrez no 
escalão sub-8, depois de concluir 
a sua participação nos Campeo-

natos Distritais de Jovens AXP by ISAG 2020, 
com um total de 3,5 em 5 pontos possíveis, 
terminando na segunda posição a 0,5 pontos 
do vencedor.

O jovem, natural de Paredes, nascido em 
2013, participou pela primeira vez nos Cam-
peonatos Distritais de Jovens de Xadrez na va-
riante de partidas clássicas, e levou para casa o 
troféu correspondente ao segundo lugar fi nal.

A competição decorreu entre os dias 22 e 
24 de fevereiro, na Biblioteca do Instituto Su-
perior de Administração e Gestão, onde mais 
de seis dezenas de atletas lutaram pelo título 
de campeão distrital.

Segundo a Associação de Xadrez do Por-
to, na variante de partidas clássicas, cada xa-
drezista dispõe de 1 hora e 30 minutos para 
efetuar todos os seus lances, existindo, ainda, 

Texto

HELENA NUNES

Cerca de 250 seniores de 50 equipas 
participaram, no passado dia 27 feverei-
ro, na II edição da Liga Boccia Sénior “Mais 
Vida Ativa” 2019/2020. A prova decorreu 
no pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo.

Organizado pelo pelouro do despor-
to do município de Paredes, através do 
programa “Mais Vida Ativa”, o campeona-
to está dividido em duas divisões com 18 
equipas provenientes das juntas de fre-
guesia do concelho e 32 formações das 
IPSS’s.

A próxima jornada da prova será dis-
putada a 19 de março.

Valongo volta a acolher a primeira eta-
pa do Campeonato Nacional de Trial 4x4, 
no fi m de semana de 7 e 8 de março. No 
sábado decorrem as verifi cações técnicas 
e administrativas. O público pode ainda 
admirar as viaturas no parque fechado, si-
tuado junto à câmara municipal.

Quanto ao circuito, o Clube Trilhos do 
Norte fez algumas alterações para tornar 
a pista mais longa e os obstáculos mais 
naturais. Outra das novidades é o facto de 
esta ser uma prova “verde”. A organização 
vai distribuir dezenas de eco-ilhas para se-
paração dos resíduos entre o público pre-
sente, seguindo as diretrizes da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting 
- FPAK tendo em vista a sustentabilidade 
ambiental e a preservação do ambiente.

um incremento 
de 30 segundos 
por cada lance 
efetuado, poden-
do as partidas 
prolongar-se para 
lá das 4 horas de 
duração total.

No balanço 
fi nal destes Cam-
peonatos Distri-
tais de Jovens e 
de Veteranos AXP 
by ISAG 2020, a 
Associação de 
Xadrez do Porto 
destaca os dois 
títulos conquis-
tados pela equi-
pa maiata d’”O 
Amanhã da Criança”, nos escalões de sub-16 e 
sub-18, os dois títulos da Escola de Xadrez do 
Porto, em sub-10 e sub-14 e ainda o título da 
equipa Profi gaia em sub-20, da Academia de 
Xadrez de Gaia em sub12 e do Xeque Rosário 

Coelho deixa comando técnico
dos juniores do Nun’Álvares

D epois de dez anos ao serviço 
do clube, Coelho, como é co-
nhecido, abandonou o cargo 
de treinador de juniores do 

Nun’Álvares.
O técnico, de 46 anos, alegou que a deci-

são de deixar o clube se explica por: “O amor 
que nutro por este emblema é muito forte. 
Este, é o meu clube de coração e por gostar 
demais deste clube que considero que está 
na hora de sair”.

António Coelho não quis alongar-se 
em declarações, ao contrário do presiden-
te que não poupou nos elogios na hora de 
despedida do técnico: “Foi uma pena vê-

-lo tomar esta decisão, mas tal como nas 
decisões anteriores, apoiámo-lo. O Coe-
lho é um homem da casa por tudo o que 
já deu ao clube. Foi o único treinador 
que mereceu uma despedida e sai pela 
porta grande”. Ricardo Costa acrescentou, 
ainda, que “O Nun’Álvares tem as portas 
abertas para este senhor, sempre que ele 
quiser voltar”.

Depois de inúmeros títulos conquistados 
ao serviço do clube, António Coelho deixa 
o comando técnico dos juniores, que com-
petem atualmente na 1.ª Divisão Distrital da 
Associação de Futebol do Porto, ocupando a 
10.ª posição, com 28 pontos.

Para substituir o técnico recaredense foi 
escolhido Pedro Carvalho, ex treinador dos 
juniores do Ermesinde.

em sub-8.
Na competição destinada aos xadrezistas 

veteranos o Grupo de Xadrez do Porto con-
quistou os títulos nos escalões 50 anos e mais 
e 65 anos e mais.
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A 
Fil auto é uma 
empresa de 
referência no 
comércio de 

pneus e acessórios na re-
gião do Vale de Sousa. 

Com ofi cina localizada 
na Rua da Padaria, n.º 9, em 
Bitarães, Paredes, a empre-
sa assegura vários serviços 
de manutenção automóvel, 
nomeadamente comércio 
de pneus e serviços relacio-
nados.

“C o m e r c i a l i z a m o s 
todo o tipo de pneus 
para todo o tipo de car-
ros, camiões e agrícolas 
e pneus industriais, de 
todas as marcas do mer-
cado. Somos também 
fortes no mercado das 
jantes para automóveis, 
de várias marcas e mo-
delos”, garante o proprie-
tário Filipe Machado, na-
tural de Lousada. 

Ofi cinas
em Paredes
e Penafi el 

Com 42 anos de idade 
e mais de 20 de experiên-
cia no ramo, Filipe Macha-
do lançou-se no negócio 
em agosto do ano 2000, 
abrindo a primeira ofi cina 
da Filauto nas bombas de 
abastecimento da Cepsa, 
em Bitarães. 

A 13 de abril de 2010 
a empresa inaugurou as 
novas instalações, situa-
das na Rua da Padaria, em 
Bitarães. O armazém com 
mais de 500 metros qua-
drados integra os servi-
ços de oficina e venda de 
pneus e a seção de limpe-
za interior de automóveis 
e de lavagem exterior. 

A empresa dispõe de 
uma equipa de oito pro-
fissionais qualificados e 
com vários anos de expe-
riência no sector que aju-
dam a garantir um serviço 
de qualidade também na 
mudança de óleos, filtros 
e travões, alinhamento de 
direção 3D, reparação de 
jantes, substituição de ba-
terias, lâmpadas e escovas 
limpa para-brisas.

A Filauto dispõe de 
uma filial em Penafiel, na 
Rua da Vista Alegre, nas 
bombas de abastecimen-
to da BP e emprega 8 pes-
soas, 

Pneus, serviços e lavagens
Empresa com 20 anos de experiência no mercado aposta nos serviços de qualidade e numa equipa
     de pro� ssionais quali� cados.

Semi novos
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do 1.º Ciclo ser muito pertinente organizar 
uma atividade para os EE/Pais, no âmbito do 
projeto Paideia – Escola de Pais e Encarrega-
dos de Educação por se tratar de um tema 
que a todos diz respeito.

Foram dinamizadores Mariza Costa do 
Instituto de Emergência Médica (INEM), Al-
berta Rodrigues, presidente da Cruz Vermelha 
na sua delegação em Sobreira, Justino Ferrei-
ra e Cristina Pinto, bombeiros da Corporação 
de Cete,  

Todos os procedimentos foram demonstra-

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

Terceira sessão do Projeto 
LER+ Qualifi ca

● Agrupamento de Escolas de Sobreira
...................................................................................................................................................................................................................

● Departamento do 1.º ciclo

Os primeiros socorros
salvam vidas

No passado dia vinte e um de 
janeiro, no âmbito do Plano 
Anual de Atividades do Agru-
pamento de Escolas Daniel Fa-

ria, Paredes, realizou-se a terceira sessão do 
Projeto LER+ Qualifi ca, na Biblioteca da es-
cola sede do Agrupamento, envolvendo os/
as formandos/as do Centro Qualifi ca. 

LER+ Qualifi ca é um projeto que o 
PNL2027 e a ANQEP, I.P. desenvolvem em 
colaboração, com o objetivo de promover 

“Nossa querida amiga!
Estás no nosso coração com esse teu 

rostinho calmo e simpático com que rece-
bias os meninos e os professores todas as 
manhãs.

a leitura na população adulta em processo de 
Reconhecimento, Validação e Certifi cação de 
Competências (RVCC) nos Centros Qualifi ca. A 
linha de ação deste projeto é promover uma 
comunidade de leitores e sensibilizar os Pais e 
Encarregados de Educação para a importância 
do livro e da leitura na educação. 

A terceira sessão teve como temática 
“Adivinha a adivinha, vamos comunicando me-
lhor!” Iniciou-se a sessão com um PowerPoint 
de excertos do livro “Adivinhe se puder”, de Eva 
Furnari. 

Após uma síntese biobibliográfi ca de Ali-
ce Vieira, fez-se a leitura do seu conto A Adivi-
nha do Rei a que se seguiu uma troca de expe-

riências/opiniões.
Os presentes formaram dois grupos (A e B) 

para realização de um concurso de adivinhas 
recolhidas pelos/as formandos/as. O grupo 
vencedor foi o A, na medida em que acertou o 
maior número de respostas. Todas as adivinhas 
serão compiladas num livro A5 que será divul-
gado na comunidade escolar e local.

Com estas atividades, promoveu-se a 
cultura popular em que as adivinhas atua-
ram como um agente facilitador da apren-
dizagem, desenvolvendo a leitura, a escrita, 
a audição e a produção oral, bem como a 
troca de experiências em grupo, por isso a 
nossa aposta nesta metodologia.

Todos os dias, há profi ssionais de 
saúde e de emergência médica 
que salvam vidas. Mas, por ve-
zes, qualquer um pode ajudar 

alguém a agarrar-se à vida até à chegada 
desses profi ssionais. Por isso, é muito impor-
tante que qualquer cidadão, de qualquer 
faixa etária, tenha noções de suporte básico 
de vida. Quando se depara com alguém que 
foi vítima de doença súbita ou de acidente, 
por exemplo, deve-se: avaliar o estado da ví-
tima e o risco do cenário envolvente; ajudar, 

evitando colocar-se em situação de perigo; 
executar manobras de reanimação e de esta-
bilização; colocar a vítima na posição lateral 
de segurança. A manobra de Heimlich, usada 
para desobstruir as vias aéreas superiores, foi 
também explicada. 

Numa parceria com as instituições locais 
realizou-se no dia 7 de fevereiro de 2020, na 
Escola Básica e Secundária de Sobreira, uma 
breve formação subordinada ao tema “Primei-
ros Socorros”. 

Neste sentido entendeu o Departamento 

● Turma do 3.º A, Escola Básica de Recarei 

dos pelos formadores. Quem esteve presente, 
foi alertado para o uso responsável da linha 
112, que deve ser reservada apenas para ver-
dadeiras emergências e o utilizador deve co-
laborar com o operador, respondendo a todas 
as questões colocadas com precisão e, se pos-
sível, mantendo a calma. O socorro atempado 
previne sequelas e desfechos fatais. Prestar 
auxílio é uma obrigação e, por isso, a formação 
em primeiros socorros deveria ser ensinada 
nas escolas a todas as crianças e jovens e mi-
nistrada ao pessoal docente e não docente.

Agora tens um ca-
minho diferente e difí-
cil que vais conseguir 
superar e vencer. Esta-
mos daqui a apoiar-te 
a 200%.

Enviamos-te estas 
pequenas prendinhas 
para que possas ler e 
descobrir o quanto és 
importante.”

Toda a escola, 
principalmente a tur-
ma do 3.º A da Escola 
Básica de Recarei, está 
com esta menina luta-
dora e todos estão a 

torcer para que ela ultrapasse esta etapa 
tão difícil da vida dela. Força, Rafaela!

Carinhosamente 
A Escola Básica de Recarei
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
ADRIANO MOREIRA DE CASTRO

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

PUB

Adriano Moreira de Castro, um 
republicano «histórico» que ha-
via integrado, na qualidade de 
vice-presidente, a primeira Câ-

mara republicana, assumiria a presidência do 
município em circunstâncias e por razões que 
o próprio não deixaria de lamentar. 

Na sessão que o elegera, realizada a 7 de 
Março de 1912, Castro referira que muito o 
desgostaram «os acontecimentos e divergên-
cias que no mês de Janeiro último e na sua 
ausência se deram entre alguns dos senhores 
vogais da comissão administrativa deste muni-
cípio e que levaram o ilustre chefe do distrito a 
dissolver a mesma comissão (…)» (Acta, AMP).

Nascido e residente na freguesia pareden-
se de Louredo, regressado à sua terra após ter 
feito uma carreira empresarial de sucesso no 
Brasil, Adriano interessara-se pela política lo-
cal, dedicara-se à fi lantropia, contribuíra para 
o progresso da sua freguesia e do seu conce-
lho, principalmente na área da educação e 
ensino. Fora concomitantemente, aliás, dis-
tinguido em 1936 com o grau de Cavaleiro da 
Ordem da Instrução Pública (Neto, 2012). 

Militou e foi dirigente local do Partido Republi-
cano Português ainda durante a Monarquia, assu-
mindo preponderância nos cargos políticos e ad-
ministrativos do concelho após o 5 de Outubro de 
1910. No dia 12 de Janeiro de 1911, estaria presen-
te em Lisboa, em representação do município de 
Paredes, numa manifestação de simpatia e adesão 
à obra do Governo Provisório da República. A sua 
residência particular - «Castrália» - acolheu vários 
eventos sociais e políticos, como os banquetes fes-
tivos de datas comemorativas, ou ainda o comício 
republicano da campanha eleitoral que culmina-
ria com a eleição de Djalme de Azevedo para de-
putado à Assembleia Constituinte.

Contudo, naquele efervescente período 
revolucionário, Castro estava longe de po-
der ser considerado um republicano radical, 
ou sequer um político dado a excessos. Num 
artigo por si publicado na edição de 5 de No-
vembro de 1911 do jornal A Redenção, sob o 
título «Doutrinando», não se coíbe de criticar 
a ala ou corrente democrática do PRP, ao mes-
mo tempo que apela ao respeito mútuo, ao 
entendimento e ao livre debate de ideias:

«Jamais nos podemos conformar com os úl-
timos acontecimentos políticos, que tanto têm 
entravado a marcha da República e o estabeleci-

«Sejam religiosos aqueles que o quiserem ser, que a República nada tem com as nossas crenças, mas o 
que é preciso é que todos sejam tolerantes: os religiosos com os livre-pensadores, mas principalmente os 
livre-pensadores com os religiosos.»

Somos radical para banirmos da República todas 
as misérias que herdamos da rapace e nefasta 
monarquia; mas esse radicalismo não nos leva a 
impor uma política pessoalista. Queremos o con-
graçamento de todas as boas intenções, dentro 
dos nossos Ideais democráticos; fazermos, enfi m, 
uma política de conciliação e atracção de todos 
os que forem honestos, justos, probos, porque 
só assim pode haver Paz e Amor e nos pode-
mos consagrar ao bem público da Ordem e no 
Trabalho, que será então o engrandecimento 
da nossa nacionalidade. Em religião pensamos 
como o honrado e Ilustre Cidadão Dr. António 
José d’Almeida, que nos deu estes conceitos, no 
seu muito lido jornal, e que aqui transcrevemos: 
“O Católico não tem direito a desrespeitar a irre-
ligiosidade do livre-pensador, quando ele é irreli-
gioso, mas o livre-pensador também não tem o 
direito a enxovalhar a fé hereditária do católico, 
quando ele é ingénuo e sincero. Mais do que isso: 
o livre-pensador tem obrigação de ser mais to-
lerante, porque é mais culto e está de posse de 
uma verdade positiva, enquanto que o aldeão 
simplório é dominado por uma crença confusa, 
que muitas vezes não é mais do que supersti-
ção. A República, para triunfar das difi culdades 
que a cercam, necessita do concurso de todos, 
e devemo-nos lembrar que Portugal é na sua 
maior parte, crendeiro e religioso. O nosso dever 
primário era, pois, convencer toda a gente, des-
de a Beira-Alta, tão esquiva na sua desconfi an-
ça nostálgica, até ao Minho, tão retraído na sua 
concentração bisonha de Bretanha portuguesa; 
convencer toda a gente de que, todos os portu-
gueses, ainda os mais inveteradamente católicos, 
poderiam vir para a República, porque ela nada 
com as suas crenças, de forma alguma lhas hos-
tilizaria. Somente dizendo nós isso ao povo ingé-
nuo e crente, devíamos acrescentar, que o facto 
de lhe respeitarmos a fé religiosa, não implicava a 
cobarde traição moral de permitir que à sombra 
da religião se formassem partidos sem amor da 
Pátria, e confessos inimigos da liberdade, que-
rendo dominar, subjugar, escravizar a sociedade 
civil e tendo a criminosa e insolente pretensão de 
arvorar a igreja como dominadora, em face do 
estado subalterno”. Sejam religiosos aqueles que 
o quiserem ser, que a República nada tem com as 
nossas crenças, mas o que é preciso é que todos 
sejam tolerantes: os religiosos com os livre-pen-
sadores, mas principalmente os livre-pensadores 
com os religiosos. Unamo-nos todos com um 

fi m patriótico, o do engrandecimento da nossa 
nacionalidade. Apoiemos, um por todos e todos 
por um, o Governo constituído, que é o Governo 
da ordem e da legalidade. Formemos todos um 
bloco em volta deste Governo, enquanto ele pro-
curar bem servir a Pátria e o bem público, que é a 
felicidade comum de todos os portugueses.»

Numa conjuntura dada a extremos, o po-
sicionamento de Adriano Moreira de Castro 
afi gurava-se, de facto, contrastante. António 
José de Almeida, que Castro muito considera 
e cita no artigo, não tinha ainda fundado o seu 
próprio partido – Evolucionista – mas dava 
asas à sua corrente ideológica, dissociando-se 
do jacobinismo de Afonso Costa. O capita-
lista de Louredo estava assim um tanto dou-
trinariamente afastado de paredenses como 
António Augusto, Joaquim Ferreira Barbosa 
ou Serafi m Moreira da Silva, republicanos de 
proa da política local e afectos ao Partido De-
mocrático, com quem, contudo, continuava a 
privar e a trabalhar política e pessoalmente. 

Curioso é também o apelo que Castro faz 
à «tolerância» dos dois pólos antagónicos e 
confl ituantes desta altura: a Igreja e a Repúbli-
ca. Adriano refere, como vimos, que «é preciso 
que todos sejam tolerantes: os religiosos com 
os livre-pensadores, mas principalmente os 
livre-pensadores com os religiosos» (subli-
nhado nosso). Na linha das palavras de António 
José de Almeida, essa acrescida tolerância que 
os republicanos deviam aos católicos resultava 
do facto de, tal como o próprio Almeida, Castro 
estar convencido – como de resto grande parte 
dos precursores republicanos – de que os reli-
giosos só eram hostis ao regime por ingenuida-
de típica de «aldeãos simplórios», ignorantes, 
supersticiosos e fanatizados, privados ainda 
dessa «luz» radiante do ideal positivista, de que 
os republicanos se achavam imbuídos. Havia, 
por um lado, os republicanos que respondiam 
à desavença com hostilidade. Por outro, os que 
respondiam cordatamente, por pena ou comi-
seração. Adriano Moreira de Castro situar-se-ia, 
precisamente, neste último grupo.

(Continua)

mento da ordem e da paz de que tanto carece-
mos. Pelo nosso Ideal republicano, que é e há-de 
ser a única forma de governo que trará a felicida-
de ao povo e à Pátria, sacrifi caremos tudo. Abo-
minamos, porém, todos os excessos. Assim como 
reprovamos e castigamos com toda a veemência 
da nossa alma de patriota, o clericalismo infrene, 
desleal e reaccionário, que tenta retroceder o car-
ro ovante do progresso e da liberdade, também 
nós protestamos com todas as nossas energias, 
contra a demagogia infrene que procura anarqui-
zar as sociedades. Não podemos concordar com 
o grupo político, chamado “Democrático”, que, 
com suas doutrinas dissolventes, tem dado mar-
gem à destruição da propriedade e até ao ataque 
pessoal. Condenamos por completo a política 
facciosa, porque o facciosismo pode levar-nos 
à anarquia e à perda da nossa independência 
nacional. As opiniões combatem-se pela pena e 
com a palavra em frases respeitosas e comedidas, 
porque da discussão serena sai a luz e a verdade, 
que fl utuarão no ambiente da Pátria, como o 
azeite à superfície das águas, para aplacar as tem-
pestades. Conspirar contra a República, é um cri-
me de lesa-patriotismo. Condenemos os crimes, 
sejamos justiceiros, mas humanos e tolerantes 
com os que não pensam connosco. Respeite-
mos, para que nos respeitem o nosso pensar. 

Adriano Moreira de Castro
(Retrato a óleo – J. F. Louredo)
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1501 — Presume-se que esta data seja a partida da expedição do navegador João da 
Nova, descobridor das ilhas Santa Bárbara e Ascensão;

1766 — Um grupo de espanhóis toma a colónia francesa de Nova Orleães;

1770 — O conforto entre colonos e tropas britânicas provoca a morte de civis e a irrever-
sibilidade da luta pela independência dos EUA, tornando-se este dia como o do massacre 
de Boston;

1778 — Thomas Arne, compositor britânico que trocou a carreira de advogado, morre 
aos 67 anos;

1794 — Execução dos partidários de Jacques René-Hebert, jornalista e político francês;

1796 — Liquidação defi nitiva das revoltas na Vendée e na Bretanha;

1798 — A França ocupa Berna e anexa a margem esquerda do Reno;

1815 — Franz Anton Mesmer, medico alemão, descobridor do magnetismo animal, morre 
com 81 anos;

1827 — Morte de Alessandro Volta, cientista italiano, inventor da pilha elétrica e respon-
sável pela identifi cação do gás metano;

1834 — Guiné Portuguesa. O governo inglês reclama a posse de Bolama;

1858 — Futuro dirigente republicano nasce, em Alpiarça, José Relvas, que proclama a 
República Portuguesa, na câmara de Lisboa, a 5 de Outubro de 1910;

1859 — Guiné Portuguesa. O conde Lavradio, ministro de Portugal em Londres, apresen-
tou uma nota a lord Malmesbury, em que expunha novamente os incontestáveis direitos de 
Portugal à posse da ilha de Bolama. A discussão sobre o assunto começou com o governo 
britânico em 5 de março de 1834. Os ingleses apresentavam um documento sem base séria, 
datada de 29 de junho de 1792, da cessão daquela ilha, quando é certo que o governo por-
tuguês mandara tomar posse da mesma 40 anos antes;

1891 — Início da publicação da terceira série do semanário satírico “O António Maria”, de 
Rafael Bordalo Pinheiro;

1917 — Manuel de Arriaga, açoreano, primeiro presidente da República Portuguesa, mor-
re em Lisboa;

1922 — Dá-se a cerimónia ofi cial da inauguração do campo de Santa Cruz, que marca o 
arranque do novo campo da Associação Académica de Coimbra;

1925 — Início de um golpe militar dirigido por três ofi ciais monárquicos que procuram 
tomar o quartel general de Lisboa;

1932 — A partir da fusão das academias do Porto e Lisboa, fundadas em 1836, é criada a 
Academia Nacional de Belas-Artes;

1933 — Franklim D. Roosevelt, presidente norteamericano, decreta o encerramento dos 
bancos durante quatro dias para impedir o colapso do sistema bancário;

1946 — O primeiro ministro britânico, Winston Churchill, fala pela primeira vez da “cortina 
de ferro”, metáfora para a divisão entre a Europa Ocidental e a de Leste durante a Guerra Fria, 
num discurso no Missouri;

1953 — O compositor Sergei Prokofi ev, morre aos 62 anos;

- José Estaline, líder soviético e construtor do totalitarismo na URSS, morre aos 73 anos;

1969 — A cápsula Apolo-9 efetua a primeira emissão televisiva do espaço;

1970 — O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é ratifi cado por 43 países e 
entra em vigor;

1974 — Reúne a Comissão Coordenadora do Movimento das Forças Armadas, em Cascais, 
sendo aprovado o documento “O Movimento, as Forças Armadas e a Nação”;

2001 — Poucas horas após a queda da ponte de Entre-os-Rios, demite-se o ministro do 
Equipamento Social, Jorge Coelho;

2006 — O antigo ministro das Finanças e ex-governador do Banco de Portugal, morre, 
com 88 anos, o economista António Manuel Pinto Barbosa, o do bacalhau a pataco;

2008 — O Parlamento inglês rejeita a realização de um referendo no Reino Unido ao Tra-
tado de Lisboa da União Europeia.

PAREDES
Dia 7 março  |  Salão nobre da junta de Rebordosa
21h30 – Espetáculo “Histórias Mínimas (e absurdas!)”, pela Associação de Teatro de Rebor-
dosa, no âmbito do Paredes no Palco

Dia 7 março  |  Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
21h00 – Espetáculo “Encostados à Paredes (s)”, com Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, 
João Seabra e VariaSons

Dia 13  |  Paredes
21h00 – Sexta-feira 13 Queimada Galega

Dia 14 março  |  Biblioteca Municipal de Paredes
17h00 – Café literário júnior, com Joaquim Costa

Dia 15 março  |  Casa da Cultura de Paredes
16h00 – Recital “Policromia”, de Frederic Cardoso

CASTELO DE PAIVA
Dias 6, 7 e 8 março  |  Cais de Boure, Sardoura
Festival da Lampreia e do Sável

Dia 7 março  |  Centro Pastoral de Sobrado
21h30 – Concerto de apresentação Banda Marcial de Bairros

Dia 9 março  |  Salão nobre da câmara municipal
09h30 – Seminário sobre igualdade de género na atualidade

FELGUEIRAS
Dia 7 março  |  Piscina Municipal de Felgueiras 
21h30 – Includoteca

Dia 8 março  |  Casa das Artes de Felgueiras
21h00 – Dia Internacional da Mulher com fi lme “As sufragistas”

LOUSADA
Dia 6 março  |  Casa das Videiras
21h00 – Palestra ‘Agricultura biológica e saúde’, com Fátima Ferreira, Enfermeira especialis-
ta em Saúde Materna e Obstétrica e Mestre em Agricultura Biológica

Dia 7 março  |  Biblioteca Municipal 
15h30 – Comemoração do Dia Internacional da Mulher: tertúlia “Mulheres extraordinárias”

Dia 7 março  |  Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
09h30 às 17h30 – Rastreios médicos gratuitos 

Dia 8 março  |  Junta de Freguesia de Torno
09h30 - Rastreios médicos gratuitos

PAÇOS DE FERREIRA
Dia 6 março  |  Sala de reuniões da câmara municipal
21h00 – Apresentação do observatório ambiental de Paços de Ferreira e suas áreas de 
atuação

Dia 8 março  |  Auditório da Biblioteca Municipal
16h00 – Lançamento do livro “Um arco-íris de emoções”, de Alda Silva

PENAFIEL
Dia 6 março  |  Biblioteca Municipal de Penafi el
21h00 – Inauguração da exposição documental “XXV Anos XXV Livros”

Dia 6 março  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
21h30 – Colóquio sobre a Imprensa Local

Dia 7 março  |  Biblioteca Municipal de Penafi el
10h30 – Atividade “O Comboio das Estações”

Dia 11 março  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação “Angry Birds”
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GOMES DE SOUSA

OUTRO INQUISIDOR DE SOBROSA

Manuel de Seabra e 
Miranda, natural de 
Santa Eulália de So-
brosa, foi Familiar do 

Santo Ofício e Tabelião no concelho 
de Aguiar de Sousa e na Honra de 
Baltar, por mercê de D. Afonso VI, por 
carta de 10 de Setembro de 1668.

Casou com Ângela Barbosa e 
tiveram pelo menos os seguintes 
fi lhos, nascidos em São Pedro de 
Cete:

1 – Teresa. Nasceu na Várzea em 
Cete, foi baptizada a 19 de Outubro 
de 1679 pelo padre Jerónimo de 
Almeida Salgado, cura de Paços de 
Ferreira; padrinho o padre Domin-
gos Pinto, abade de Marecos. 

2 – José. Baptizado a 30 de Abril 
de 1682; padrinhos Bento Barbosa, 
estudante e Maria Barbosa, mulher 
de Diogo Lopes, da Covilhã. 

3 – Mariana. Nasceu na aldeia 
da Várzea, bapt a 14 de Janeiro de 
1685; padrinhos António Sanhudo e 
sua mulher D. Mariana.

4 - Padre Custódio Pinto de Sea-
bra Miranda. Nasceu no Talhinho, 
Cete, e foi baptizado a 5 de Outu-
bro de 1687. Padrinhos Domingos 
de Meireles e Catarina Nunes, mu-
lher de Manuel Barbosa, do lugar 
de Além. Crismado no mosteiro de 
Paço de Sousa a 8 de Setembro de 
1700, por D. Frei José de Santa Maria 
Saldanha, O.F.M. Padrinho o licen-
ciado Estêvão de Freitas e Azevedo, 
abade de Vila Cova de Carros, dou-
tor em cânones, natural de Arrifana 
de Sousa. – Matriculou-se em Insti-
tuta, na universidade de Coimbra a 
1 de Outubro de 1703 e depois na 
faculdade de Cânones, saindo ba-
charel formado a 5 de Julho de 1709 
e doutor a 22 de Fevereiro de 1710.

5 - Frei Bernardo Luís de Miran-

da Salgado. Nasceu em Cete a 22 de 
Junho de 1690. Padrinho o padre 
Sebastião Barbosa e sua irmã Isa-
bel, ambos da Várzea. Crismado no 
mosteiro de Paço de Sousa a 8 de 
Setembro de 1700. Cavaleiro Profes-
so da Ordem de Cristo, casou com 
D. Maria Micaela de Andrade, fi lha 
de Manuel Barbosa de Andrade e de 
Isabel Moreira, todos da Várzea. Foi 
testemunha o padre José Lopes Bar-
reto, de Cete. Sucedeu a seu pai no 
ofi cio de Tabelião e, por provisão de 
D. João V, de 30 de Março de 1736, 
nomeou para o mesmo lugar a seu 
fi lho Caetano António Machado de 
Miranda.

6- Rafaela. Faleceu a 28 de Abril 
de 1721, sem sacramentos, por ser 
mentecapta, com 30 anos pouco 
mais ou menos.

7 - E ainda o padre Frei Agostinho 
de Seabra, da Ordem de São Bernar-
do, estudou Teologia na Universidade 
de Coimbra de 1700 a 1707. 

Manuel faleceu na Várzea, com 
70 anos pouco mais ou menos, a 4 
de Maio de 1716 e Ângela faleceu 
a 2 de Março de 1723, com 80 anos 
pouco mais ou menos.

Esta família tem um capítulo no 
livro ‘À volta do Mosteiro de Cete’.

Manuel de Seabra e Miranda 
‘proprietário do ofício do públi-
co judicial e notas no concelho de 
Aguiar de Sousa’, em Junho de 1693, 
requerei admissão ao Santo Ofício, 
como Familiar, assim:

Diz Manuel de Seabra e Miranda 
proprietário do ofício de Tabelião do 
Público e Judicial e Notas no concelho 
de Aguiar de Sousa Coutos e Honras 
dele por Sua Majestade casado com 
Ângela de Sousa Pinto moradores na 
freguesia de São Pedro de Cete que ele 
deseja servir a Deus em a ocupação 

do Santo Ofício, e é morador no termo 
da cidade do Porto e o dito concelho 
tem seis léguas de comprido e quatro 
de largo, aonde não há mais que um 
Familiar por nome João Barbosa na 
freguesia de Castelões, porque morreu 
outro que havia por nome Gonçalo 
Velho Barreto, tio dele suplicante. 

E é o suplicante � lho natural de 
Gonçalo Pinto de Miranda já defunto 
legitimado proprietário que foi dos 
ditos ofícios, e depois Reitor de São 
Cosme natural e morador na quinta 
de Real freguesia de Santa Eulália de 
Sobrosa Bispado do Porto; e sua mãe 
é Maria de Seabra solteira moradora 
na freguesia de São Miguel de Criste-
lo do mesmo Bispado do Porto.

É neto pela parte paterna de Mi-
guel Pinto de Leão e de sua mulher D. 
Jerónima de Miranda defuntos mo-
radores que foram na dita Quinta de 
Real, Honra de Sobrosa.

É o suplicante neto pela parte 
materna de Vicente Dias defunto mo-
rador que foi no lugar da Vila e de Ma-
ria de Seabra solteira também defun-
ta moradores que foram na freguesia 
de Cristelo do Bispado do Porto.

A mulher do suplicante a dita Ân-
gela de Sousa Pinto é � lha legítima de 
Pantaleão de Sousa Barbosa cidadão 
da cidade do Porto defunto e de sua 
mulher Brites Pinto moradores que 
foram na Rua da Ferraria de Cima da 
dita cidade do Porto. 

É neta a mulher do suplicante 
pela parte paterna de Francisco Gon-
çalves e de sua mulher Maria Tomé 
Barbosa defuntos moradores que 
foram na Rua dos Mercadores da 
mesma cidade do Porto, e naturais 
da aldeia da Várzea freguesia e Couto 
de São Pedro de Cete do dito Bispado 
do Porto.

É neta pela parte materna de Pe-

dro Pinto da Pedra e de Brites Carnei-
ro solteira defuntos da freguesia de 
Vila Boa de Quires concelho de Porto 
Carreiro do mesmo Bispado.

E assim o suplicante como a dita 
sua mulher per si, seus pais, e seus 
Avós paternos, e maternos são cris-
tãos velhos, limpos de sangue, sem 
mancha alguma de nação infecta, 
e por tais foram sempre tidos, e ha-
vidos e conhecidos sem mácula de 
Judeus, Mouros, ou de outra nação 
reprovada; antes seus tios, e paren-
tes do suplicante são sacerdotes e 
religiosos, por sua geração de uma e 
outra parte muito limpa. 

Pede a Vossa Ilustríssima lhe faça 
mercê admiti-lo ao número dos Fami-
liares do Santo Ofício mandando-lhe 
fazer as diligências necessárias para 
o que depositará

Espera receber mercê. 
As inquirições em Cete, Sobro-

sa e Cristelo estiveram a cargo do 
Comissário André Pinto Ribeiro, co-
meçaram a 4 de Janeiro de 1694 no 
mosteiro de Cete, tendo como escri-
vão o padre Matias Nunes, Notário 
do Santo Ofício.

No dia 18 do mesmo mês foram 
ouvidas as testemunhas de Criste-
lo na igreja dessa freguesia. A 4 de 
Fevereiro foram as testemunhas de 
Sobrosa na igreja de Santa Eulália.

Demoraram os inquiridores 
nove dias e meio e ouviram 29 tes-
temunhas.

No Porto as informações sobre 
Ângela Barbosa ou Ângela de Sousa 
Pinto começaram a 29 de Dezembro 
de 1693, estiveram a cargo do Comis-
sário Gaspar Pacheco que teve como 
escrivão o padre Manuel da Costa 
Correia, Notário do Santo Ofício. 

Foi-lhe passada Carta de Fami-
liar a 9 de Fevereiro de 1695.

Notas: 
João Barbosa de São Miguel, 

natural de Castelões de Cepeda, 
teve Carta de Familiar a 8 de Abril 
de 1690.

Gonçalo Velho Barreto, natural de 
São João de Covas, Aguiar de Sousa, 
fi lho de Gaspar Velho de Meireles e de 
Maria Barreto, teve Carta de Familiar a 
28 de Setembro de 1665.

André Pinto Ribeiro, natural e 
abade de Santo André de Cristelos 
concelho de Lousada, teve Provisão 
de Comissário a 1 de Junho de 1686.

Matias Nunes, sacerdote do 
hábito de São Pedro, natural e mo-
rador na freguesia do Salvador de 
Figueiras, concelho de Aguiar de 
Sousa, teve Provisão de Notário a 10 
de Setembro de 1692.

Gaspar Pacheco, Arcediago do 
Porto, de onde é natural, teve Pro-
visão de Comissário a 30 de Junho 
de 1688.

Manuel da Costa Correia, Cape-
lão de Santo Ovídio na cidade do 
Porto, teve Provisão de Notário a 7 
de Agosto de 1690.

Talvez caiba aqui uma referência 
a Gonçalo Pinto de Miranda natural 
e baptizado em Santa Eulália de So-
brosa que teve em Maria de Seabra, 
de São Miguel de Cristelo, a Ana de 
Seabra de Miranda que nasceu em 
São Cristóvão de Nogueira e foi mãe 
do Familiar do Santo Ofício Manuel 
de Seabra Cardoso de Miranda…

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

“Contudo, não aconteceu assim. Porque 
um seu companheiro, inimigo jurado, ho-
mem ambicioso e com hipocrisia de gran-
de Constitucional, chamado Fr. Francisco 
de S. Bento, filho de um ferrador das Corvas 
(222), toma contas ao Dom Abade Fr. João 
da Trindade, dos Costas de Amarante, faz-
-se senhor das pratas, preciosidades e de 
tudo quanto havia no mesmo Mosteiro, faz 
queixa dos seus companheiros e do pró-
prio Prelado, faz-se pároco da freguesia ar-
bitrariamente e, finalmente, procedendo o 
novo Governo a inventariar o dito Mosteiro, 
sòmente lhe entrega farrapos e móveis de 
pouco valor, livraria e cartório, e fica com 
todas as riquezas, iludindo desta sorte o 
mesmo Governo e roubando-o sem pejo e 
com descaramento.

“Vendo isto o dito Fr. José e temendo 

as calúnias de tal impostor, e doutro malva-
do seu colega, toma o arbítrio de procurar 
seus parentes para que o agasalhassem”. 
Etc. (223).

E do mosteiro e paróquia, nem do re-
gabofe daquele seu desnaturado confrade, 
nada mais nos diz. Mas nós fazemos uma 
ideia.

“Depois da expulsão dos monges, os 
vândalos do século XIX invadiram o edifício 
do Mosteiro, roubando-lhe madeiras, te-
lhas, azulejos, mobílias, etc. O tempo, aju-
dando a devastação sacrílega dos homens, 
tem reduzido este majestoso edifício a um 
triste montão de ruínas, que atestará às ge-
rações por vir até onde chegou a ilustração 
do século das luzes” (224).

   A mesma elegia repete o autor do 
Boletim dos Monumentos Nacionais, infor-
mando que a ruína do edifício monástico 

“já era completa, segundo parece, nos últi-
mos anos do século XIX”.

A igreja, “mercê da admirável solidez da 
sua estrutura, chegou aos nossos dias sem da-
nos de extrema importância, e foi restaurada 
na sua traça original nos anos 30 deste século, 
pelo Estado, a instâncias do pároco, P. Cosme 
de Castro Neves. O mosteiro também acabou 
por ser recuperado materialmente. Monas-
ticamente… também muitos passos demos 
(perdoe-se-nos o falar na primeira pessoa), 
muitos passos demos para levar a cabo uma 
restauração que o fosse “de corpo e alma”; 
não o conseguimos. 

O edifício foi destinado a Hospital Psi-
quiátrico, cujos habitantes lá andam, “doi-
dos mansos”, ajudando nos trabalhos da 
quinta ou “caturrando ao sol”, como diz 
a romancista que citamos no princípio, e 
cujo testemunho evocamos também ao 
terminar: “arca imensa, ancorada naquela 

granja-murada… S. Salvador guardou não 
sei que regime de meditação, que perpas-
sa por todas as suas obras e sentimentos. 
Um pouco de Regra Beneditina deixou a 
sua marca neste vale profundo, geralmente 
mantido em nevoeiros” (225).

28.4.1987

F. Gabriel de Sousa

(Continua na próxima edição)
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VANDOMA

Luzia Moreira da 
Cunha Rodrigues

Faleceu (com 81 anos)

Luzia Moreira da Cunha Ro-
drigues faleceu no passado dia 
26 de fevereiro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Paço de Sousa, Penafi el e residente na Avenida 
Senhora do Bom Sucesso, n.º 106, Vandoma, Pa-
redes. Era viúva de Manuel Joaquim Moreira de 
Magalhães.

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.

VANDOMA

Eva Ferreira
dos Santos

Faleceu (com 97 anos)

Eva Ferreira dos Santos fale-
ceu no passado dia 28 de fevereiro, com 97 anos 
de idade. Era natural de Vandoma; Paredes e resi-
dente na Avenida Central de Reiros, n.º 29, Van-
doma, Paredes. Era viúva de Manuel Ferreira Leal.

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será cele-
brada sábado, dia 7 março, às 17:30 horas na ca-
pela Nossa Senhora do Bom Sucesso, Vandoma, 
agradecendo também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

DUAS IGREJAS

Luís Ferreira
de Brito

Faleceu (com 52 anos

Luís Ferreira de Brito fale-
ceu no passado dia 29 de feve-
reiro, com 52 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas, Paredes e residente na Avenida Sá Carnei-
ro, n.º 1091, Duas Igrejas, Paredes. Era solteiro.

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será ce-
lebrada sábado, dia 7 de março, às 19 horas na 
igreja paroquial de Duas Igrejas, agradecendo 
também desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

REBORDOSA

Carolina Alves
de Sousa

Faleceu (com 90 anos)

Carolina Alves de Sousa fa-
leceu no passado dia 21 de fe-
vereiro, com 90 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Avenida Engenheiro 
Adelino Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, Pare-
des. Era viúva de Mário Sousa e deixa na maior dor 
seus fi lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

SOBROSA

Justino Freire
Mendes Lima

Faleceu (com 83 anos)

Justino Freire Mendes Lima 
faleceu no dia 2 de março, com 
83 anos de idade. Era natural de Beire, Paredes, e 
residente em Sobrosa, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa Moreira Nunes Lima.

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, ou que de outro 
modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Participam também que a misas de 7.º 
dia será celebrada sábado, dia 7 de março, pelas 
20:30 horas na igreja paroquial de Sobrosa. Ante-
cipadamente agradecem a todas as pessoas que 
participem neste ato religioso.

LOUREDO

Maria José
da Costa Alves
Faleceu (com 83 anos)

Maria José da Costa Alves 
faleceu no passado dia 25 de fevereiro, com 83 
anos de idade. Era natural e residente em Loure-
do, Paredes. Era viúva de Manuel Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que 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

Laurinda Emília de 
Carvalho Teixeira

Faleceu (com 92 anos)

Laurinda Emília de Carvalho 
Teixeira faleceu no passado dia 19 de fevereiro, 
com 92 anos de idade. Era natural e residente em 
Bitarães, Paredes. Era viúva de Joaquim da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

PAREDES

Carolina da
Conceição Teixeira

Barbosa Ruão
Faleceu (com 96 anos)

Carolina da Conceição Teixeira Barbosa Ruão 
faleceu no passado dia 20 de fevereiro, com 96 
anos de idade. Era natural de Guilhufe, Penafi el e 
residente na Rua 5 de Outubro, n.º 4, Paredes. Era 
casada com Aníbal Augusto de Barros Ruão.  

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 lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 
7.º dia, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer fal-
ta involuntariamente cometida. 

PAREDES

José Maria
dos Reis Garcez

Faleceu (com 84 anos)

José Maria dos Reis Garcez 
faleceu no passado dia 20 de 
fevereiro, com 84 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
Dom Gabriel de Sousa, n.º 60, Paredes. Era viúvo 
de Rosa Mendonça Pereira dos Santos.  

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 lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, bem como na missa de 
7.º dia, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer fal-
ta involuntariamente cometida. 

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

Necrologia e Diversos

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

FUNERÁRIA SANTOS
— Beire, Freamunde e Bitarães —

Rua Circular da Venda Nova, 77 -  BEIRE
Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, � lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 PAREDES
Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

PROCURAM-SE
Pessoas

para trabalhar
nas vinhas
em França 

Contactos:

917671631
918844165

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, � lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 PAREDES
Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839

FUNERÁRIA SANTOS
— Beire, Freamunde e Bitarães —

Rua Circular da Venda Nova, 77 -  BEIRE
Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA

Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181
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Estatuto Editorial

1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa 
e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas 
como a política, religião, desporto, sociedade e do seu património cultural e arqui-
tetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente 
da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das 
pessoas. 

CONVOCATÓRIA
Em função do disposto pelo n.º 1 do artigo 23.º e do disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 22 dos 

estatutos, convocam-se os associados da ADIL – Associação para o Desenvolvimento Integral de Lorde-
lo – a reunir em Assembleia Geral, pelas 20,30 horas no dia 26 de março de 2020, na sede da Associação, 
com a seguinte ordem de trabalhos;

 

Ordem de trabalhos
1 - Apresentação, discussão e votação do Relatório de Atividades e contas da Gerência de 2019, 

bem como do parecer do Conselho Fiscal;

2 - Discussão de outros assuntos de interesse para a Associação.

Lordelo, 20 de fevereiro de 2020

O Presidente da Assembleia Geral da ADIL

Dr. Rui José Fernandes da Silva

De acordo com o estabelecido pelo N.º 1 do art.º 24.º, se à hora marcada na convocatória não esti-
verem presentes mais de metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia reunirá 30 minutos 
mais tarde com qualquer número de sócios.

CONVOCATÓRIA

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

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ORDEM DE TRABALHOS

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 3/10

PROCESSO Nº 1/08L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/03/02, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativa ao pedido de alteração solicitada por 
EMÍLIA PATRÍCIA ROCHA MEIRELES (reqtº 1256/20), com 
residência em RUA DE SÃO LUÍS, Nº 274, freguesia de 
BEIRE, concelho de PAREDES, ao lote nº 6, descrito na 
Conservatória do Registo Predial nº 1099/20100819, 
consistindo na ampliação da mancha de implantação e 
de construção e na redução do número de pisos, sito 
em RUA DE VERGEL, freguesia de BEIRE, 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 respec-
tivo processo encontram-se disponíveis para consulta 
na Divisão de Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 
e das 14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresentada 
oposição escrita em requerimento dirigido ao Verea-
dor do Pelouro, com poderes delegados na matéria, 
para efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, DOIS de MARÇO 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.

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE  LOTEAMENTO Nº 2/12

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 2/10L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/02/26, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por 
Vítor Norberto de Sousa Oliveira (ent.ª.nº 3994/16, 
4415/16), com residência em Rua do Arco, n.º109, R/C, 
Esq.º, freguesia de Sobreira, concelho de Paredes, ao 
lote nº 8,  descrito na Conservatória do Registo Predial 
nº 3059/20121017, consistindo na alteração da área de 
implantação e da área de construção e alteração de uti-
lização para uma edifi cação composta por dois estabe-
lecimentos para comércio / serviços, e duas habitações 
( não poderá ser destinado a restauração e bebidas),  
sito em E.N.319, freguesia de Sobreira, 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 licença de operação de loteamento, 
a informação técnica, documentos anexos e respectivo 
processo encontram-se disponíveis para consulta na 
Divisão de Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 e das 
14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresentada opo-
sição escrita em requerimento dirigido ao Vereador 
do Pelouro, com poderes delegados na matéria, para 
efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada. -

Paredes, DOIS de MARÇO 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.

CARTÓRIO NOTARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA
Arnaldo Martins

Notário

EXTRACTO DE PUBLICAÇÃO
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura do dia vinte e três de janeiro de dois mil 

e vinte, exaradas a folhas 39, do respetivo Livro número 103-A, deste Cartório:
ARMINDO DA SILVA DIAS, NIF 162400969 e mulher MARIA ISABEL RIBEIRO MARQUES DIAS, 

NIF 162400870, casados sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ele da freguesia de 
Esgueira, concelho de Aveiro e ela da freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, onde residem na 
Rua da Campa, n.º 151, titulares dos cartões de cidadão 031772546 5ZX2, válido até 27.09.2028 e 
07551090 1ZY0, válido até 05.03.2028.

Declararam que:
Com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do seguinte prédio:
URBANO, composto de casa de rés do chão e andar, com terreno de logradouro, com a área 

coberta de cento e dezoito metros quadrados e a área descoberta de trezentos metros quadrados, sito 
no Lugar de Penhas Altas, atualmente na Rua dos Padeiros, n.º 63, freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, descrito na Conservatória do Registo Predial de Paredes sob parte do número dois mil 
quinhentos e dez – Lordelo, registado em comum a favor de António Marques da Silva Dias e António 
Dias Ferreira pela inscrição sob apresentação um, de quatro de julho de mil novecentos e sessenta e 
dois, inscrito na matriz urbana sob o Artigo 94, com o valor patrimonial de 11.620,00€.

Os outorgantes Armindo da Silva Dias e Maria Isabel Ribeiro Marques Dias são proprietários do 
prédio, porque o adquiriram por sucessão hereditária no Processo de Inventário número 3674/09.3TB-
PRD que correu termos na Comarca do Porto Este, Paredes – Inst. Local Secção Cível – J2 a que se 
procedeu por óbito de ANTÓNIO DIAS FERREIRA e ROSA SIMÕES DA SILVA.

Que por sua vez os referidos, ANTÓNIO DIAS FERREIRA e ROSA SIMÕES DA SILVA adquiriam a 
quota parte do notifi cando ANTÓNIO MARQUES DA SILVA DIAS por escritura de compra e venda em 
data que não pode precisar dos inícios da década de 1970.

Que, pretendendo os outorgantes efetuar o registo de aquisição a seu favor, não dispõem de docu-
mento com a virtualidade de permitir a dedução do trato sucessivo a partir do titular inscrito, ignorando 
quando foi lavrada escritura que titula a venda da metade do titular inscrito ANTÓNIO MARQUES DA 
SILVA DIAS e, apesar das buscas efetuadas ignoram também qual o Cartório que a lavrou, não tendo 
assim possibilidade de obter o respetivo título para fi ns de registo predial, pelo que, por este meio, 
justifi cam o seu direito de propriedade sobre o citado imóvel.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL. 

Paços de Ferreira, 23 de janeiro de 2020

O Notário, 

Armando da Silva Martins

Registo n.º 130
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