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“Cada paredense vai ter
uma palavra a dizer
sobre o nosso
futuro coletivo”

uTomada de posse do novo executivo encheu por completo o pavilhão municipal.

uO presidente da câmara prometeu dar mais atenção às questões “imateriais”
    e aos problemas que afetam o dia-a-dia dos paredenses.

uAlexandre Almeida assumiu a responsabilidade de praticar a verdade, trabalhar
    com dedicação, ser próximo e disponível, tratar todos com imparcialidade
    e equidade e defender os interesses do concelho.

uPrometeu fazer uma auditoria aos centros escolares e realizar uma “gestão rigorosa,
    transparente e eficiente”, com vista “a reduzir o passivo colossal” herdado do anterior
    executivo, sem que isso impeça as respostas ao que é essencial. 

—   Pág. 2 e 3

Pelouros  já foram distribuídos

Câmara já deu início ao apoio
para os manuais escolares 

Ouro e bronze no Europeu de Kempo
Inês Correia e Filipa Sil-
va conquistaram 4 me-
dalhas no Campeonato 
Europeu de Kempo, que 
decorreu na Roménia, 
no último fim-de-sema-
na. As duas jovens de 
Paredes estiveram a re-
presentar a seleção na-
cional.

—  Pág. 16

Esta segunda-feira já foram enviados 
às escolas os formulários que os encar-
regados de educação devem preen-
cher e remeter, até 30 de novembro, 
no balcão único da câmara ou nas es-
colas para obterem a comparticipação 
dos manuais escolares.

—  Pág. 8

—  Pág. 7
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A
lexandre Almeida tomou oficial-
mente posse como presidente 
da câmara municipal de Paredes 
na presença de centenas de pare-
denses que assistiram à cerimónia 

de instalação dos novos órgãos autárquicos, 
no passado dia 21 de outubro, no pavilhão 
municipal de Paredes.

 No momento em que dirigiu as primeiras 
palavras aos munícipes na qualidade de presi-
dente da autarquia, Alexandre Almeida assu-
miu a responsabilidade de praticar a verdade, 
tratar todos com imparcialidade e equidade, 
ser próximo e disponível e defender os inte-
resses do concelho de Paredes.

 “A vossa presença significa exigência e 
incentivo, participação e interesse”. “Tudo 
farei para cumprir os princípios, as ideias e 
os compromissos que anunciamos publica-
mente e que constituem a base da mudan-
ça que foi maioritariamente votada”, disse 

Alexandre Almeida promete uma gestão
rigorosa e transparente na autarquia

 AUTARCA TOMOU POSSE COMO PRESIDENTE DA CÂMARA DE PAREDES, PROMETENDO MUDAR O PARADIGMA DO CONCELHO.
 Ampliar e modernizar as zonas industriais para captar mais empresas e reduzir o passivo colossal da câmara, são algumas das priorida-
des do novo executivo municipal.  Alexandre Almeida promete ainda resolver os problemas dos centros escolares para que o concelho 
tenha as melhores escolas e os melhores alunos do país.

Helena Nunes (texto) às centenas de pessoas presentes. 
Para cumprir a mudança com rigor, traba-

lho, dedicação e verdade Alexandre Almeida 
pediu a participação de todos. “Queremos 
que cada paredense, na medida das suas ca-
pacidades, participe e seja parte do gover-
no municipal. Um governo que precisa de 
ser reinventado para cumprir a mudança”. 

“O concelho de Paredes precisa de to-
dos. Queremos que cada paredense tenha 
uma palavra a dizer sobre o nosso futuro 
coletivo”, frisou o edil. Alexandre Almeida 
disse que o concelho precisa da irreverência 
e criatividade dos jovens, da sabedoria dos 
mais velhos, da coragem empreendedora dos 
empresários, da capacidade e competência 
dos trabalhadores, dos funcionários e colabo-
radores do município, dirigentes de clubes e 
associações e dos presidentes de junta. Mas 
também do contributo dos cidadãos, tanto 
dos que vivem nos meios urbanos como nos 
meios mais rurais do concelho. 

O novo executivo municipal quer colo-

car Paredes no caminho da prosperidade e 
do desenvolvimento sustentado, quer criar 
condições de qualidade de vida e bem-estar 
comum e dar resposta aos problemas que im-
pedem a esperança de um futuro melhor. 

“Queremos um concelho com coesão so-
cial e igualdade de oportunidades. Um con-
celho moderno, aberto ao mundo e ao futu-
ro”, disse o novo líder da autarquia, prometendo 
defender a política do trabalho sério por Paredes 
e pelos paredenses, defender a verdade, trans-
parência, rigor e autenticidade, na promoção da 
solidariedade, da inclusão, da justiça, da liberda-
de e da responsabilidade social.

Novo presidente quer
fazer uma auditoria

aos centros escolares

No centro das políticas do novo execu-
tivo liderado por Alexandre Almeida estará 

a educação, apontada como um dos pilares 
fundamentais para o desenvolvimento sus-
tentado, a coesão social e a igualdade de 
oportunidades.

“Queremos ter as melhores escolas 
do país. Já as podíamos ter, mas infeliz-
mente não temos. E queremos ter os me-
lhores alunos do país”, sustentou o edil, 
prometendo desde logo fazer uma audito-
ria e um levantamento rigoroso e porme-
norizado de todos os problemas existentes 
nos centros escolares.

“É inaceitável que os nossos centros 
escolares, apesar de novos, apresentem 
gravíssimos problemas de conceção e 
construção que põem em causa o bem-
-estar e a saúde de toda a nossa comuni-
dade escolar” criticou o autarca. 

Neste processo o executivo vai querer 
ouvir também os técnicos, pais, professo-
res, alunos e presidentes de junta. As falhas 
serão posteriormente comunicadas às en-
tidades competentes e serão encontrados 
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Além de Alexandre Almeida foram eleitos para o executivo municipal, nas listas do 
PS, Francisco Leal, Beatriz Meireles, Paulo Silva e Elias Barros. 

Pelo PSD tomaram posse Rui Moutinho, Manuel Fernando Rocha, Hermínia Morei-
ra e Filipe Carneiro.

Executivo municipal

Alexandre Almeida - Presidente (PS)

Francisco Leal (PS)Rui Moutinho (PSD)

Beatriz Meireles (PS)Manuel Fernando (PSD)

Paulo Silva (PS) Hermínia Moreira (PSD)

Elias Barros (PS) Filipe Carneiro (PSD)

meios financeiros para dar as respostas ne-
cessárias.

“Tendo as melhores escolas e os me-
lhores alunos, estaremos a dar um enor-
me contributo para o desenvolvimento 
do concelho e do país”, disse depois Ale-
xandre Almeida, reafirmando também o 
compromisso de comparticipar a compra 
dos livros escolares até ao 12.º ano de esco-
laridade já em novembro.

A alteração orçamental que vai permitir 
estes pagamentos foi aprovada na última 
quinta-feira, na primeira reunião de câmara 
(ver página 6). O executivo pretende ainda 
que o estudo de línguas estrangeiras, com 
destaque para o inglês, seja uma realidade 
já no próximo ano letivo desde o 1.º ano de 
escolaridade.

A ideia, segundo Alexandre Almeida, é 
preparar esta nova geração de paredenses 
para o grande desafio da globalização. O 
mesmo acontece com o tecido empresarial 
do concelho, que o presidente da câmara 
prometeu também apoiar. O objetivo é 
criar as condições necessárias para que Pa-
redes seja um dos principais polos indus-
triais da Área Metropolitana do Porto. 

“Precisamos de ampliar e moderni-
zar os parques industriais para atrair 
mais empresas. E vamos inscrever no 
orçamento de cada ano uma verba para 
apoiar os pequenos e médios proje-
tos empresariais lançados por jovens”, 
adiantou o autarca. Outras das medidas 
passam por “diminuir o mais possível” a 
carga fiscal sobre as empresas e reduzir a 
taxa do IMI.

GESTÃO RIGOROSA:

“Não haverá obras para
a campanha eleitoral”

Apesar de este ser o tempo de traçar 
novas metas para o futuro, Alexandre Al-
meida não se inibiu também de censurar 
a forma como a autarquia foi gerida nestes 
últimos anos e as inaugurações de “última 
hora” feitas por Celso Ferreira no último 
dia do mandato.

“Uma organização que lança mais de 
uma centena de obras em período elei-
toral e que inaugura obras no último dia 
só pode ser mal gerida”. “Como podem 
estas obras ser fiscalizadas como deve 
ser? Quanto custam a mais estas obras? 
Que garantias temos de uma execução 
de qualidade?”, questionou Alexandre Al-
meida.

A propósito, o autarca sublinhou ainda 
que “uma organização mal gerida” e que 
“constantemente acumule dívida” não 
só gera descrédito como é incapaz de ser 
motor de desenvolvimento e um exemplo 
para as empresas e para as famílias. Por 
isso, o novo presidente da câmara de Pare-
des adiantou que uma das suas prioridades 
será fazer uma “gestão rigorosa, trans-
parente, eficaz e eficiente da câmara 
municipal”, com vista a reduzir o “passivo 
colossal” herdado do anterior executivo, 
sem que isso impeça as respostas ao que 
é essencial

Alexandre Almeida disse ainda que na 

sua gestão “não haverá obras para a cam-
panha eleitoral”, mas sim obras duran-
te todo o mandato. O autarca propõe-se 
também a resolver problemas simples de 
gestão do dia-a-dia, como manter até mais 
tarde a iluminação nas zonas próximas às 
estações de caminhos-de-ferro, aumentar 
o número de contentores e melhorar a re-
colha de resíduos em determinadas zonas 
do concelho.

Manter um contacto próximo com to-
das as freguesias é outra das prioridades 
do novo presidente Alexandre Almeida, 
que pretende aproveitar as visitas às fre-
guesias para identificar problemas que po-
dem ser resolvidos de imediato. 

Perante a convicção de que a cidade de 
Paredes precisa de um programa específico 
de animação, Alexandre Almeida compro-

mete-se a reforçar a vida e o comércio da 
cidade, para que sejam fatores de desen-
volvimento sustentado.

O projeto passará, em parte, pela recon-
versão do antigo pavilhão gimnodesporti-
vo num moderno espaço multiusos.

Alexandre Almeida prometeu ainda dar 
“particular atenção” à zona sul do con-
celho. “Em vez de cidades inteligentes, 
iremos pela primeira vez conceber um 
plano de gestão florestal que defenda 
e promova a riqueza florestal do sul do 
concelho e a previna contra o terrorismo 
dos incêndios”, assumiu.

Lembrando os acontecimentos recentes 
que marcaram o país, o presidente da câma-
ra de Paredes assegurou ainda que as zonas 
industriais devem ter uma rede de água para 
apoiar os bombeiros do concelho.

A esposa, os dois filhos e os pais do presidente Alexandre Almeida

Os empresários Carlos Alfredo e Domingos Barros, com Manuel Pizarro da Distrital do PS/Porto
e José Manuel Ribeiro presidente da Câmara de Valongo
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Batista Pereira
preside à assembleia municipal

 Eleição do presidente da Mesa da Assembleia decorreu após a tomada de posse dos eleitos para este órgão.
 Como 1.º secretário ficou José Alberto Sousa e 2.ª secretária Luísa Tadeu.

A
pesar de ter vencido a eleição 
para a Assembleia Municipal de 
Paredes, o PS não conseguiu ter 
maioria à semelhança do que 
aconteceu na câmara municipal.

Após a tomada de posse dos eleitos para 
a Assembleia Municipal, na cerimónia do pas-
sado sábado, dia 21 de outubro, procedeu-se 
à eleição da mesa da assembleia, composta 
pelo presidente, 1.º secretário e 2.º secretário. 

A votação efetuada pelos membros aca-
bou por dar a liderança do órgão a José Ba-
tista Pereira, respeitando a vontade popular. 
Como 1.º secretário ficou José Alberto Sousa 
e 2.ª secretária Luísa Tadeu.

A Assembleia Municipal de Paredes será 
composta por 14 eleitos do PS, 11 do PSD, um 
da CDU e um do CDS-PP. Os representantes 
do PS eleitos são: José Batista Pereira, José Al-
berto Sousa, Maria Luísa Tadeu, Rui Silva, João 
Paulo Reis, Sara Leal, Joaquim Leal, Luís Gar-
cia, Marta Martins, António Silva, José Henri-

ques Soares, Andreia Silva, José Sousa e José 
Silva.

Pelo PSD foram eleitos Alberto Soares 
Carneiro, Mário Sousa, Cristina Monteiro, Ri-
cardo Santos, Manuel Vieira, Joaquim Bessa, 
Manuel Gomes, Ana Paula Gomes, Joaquim 
Brandão, Luís Baltar e Paula Silva.

Pela CDU foi eleito Cristiano Ribeiro e pelo 
CDS António Macedo Lemos.

A estes elementos juntam-se os eleitos 
para presidir às 18 juntas de freguesia do con-
celho de Paredes, que integram a Assembleia 
Municipal por inerência. Fernando Santos, 
Aguiar de Sousa (PS); José Moreira, Astromil 
(PS); Jorge Coelho, Baltar (PS); José Santos, 
Beire (PSD); Tomás Correia, Cete (PSD); Car-
los Franclim, Cristelo (PSD); António Olivei-
ra, Duas Igrejas (PSD); Paulo Ranito, Gandra 
(PSD); Nuno Serra, Lordelo (PSD); José Borges, 
Louredo (PSD); Albertino Silva, Parada de To-
deia (CDU); Artur Silva, Paredes (PS); Salomé 
Santos, Rebordosa (PS); Belmiro Sousa, Reca-
rei (PS); João Gonçalves, Sobreira (PS); Améri-
co Castro, Sobrosa (PSD); José Cunha, Vando-
ma (PS) e Mariana Machado, Vilela (PSD).

Helena Nunes (texto)

Alberto Sousa (1.º Secretário), Batista Pereira (Presidente) e Luísa Tadeu (2.º Secretário)

Batista Pereira tomando posse como Presidente da Assembleia Municipal de Paredes

PUB PUBPUB
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Aprovada alteração ao orçamento
para comparticipar manuais escolares

 A proposta foi aprovada na primeira reunião do executivo municipal, com os votos contra do PSD.
 Os beneficiários serão todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário que residam no concelho, frequentem escolas públicas 
e não beneficiem do escalão A.

Helena Nunes (texto)

F
oi aprovada na primeira reunião do 
executivo municipal, realizada na pas-
sada quinta-feira, dia 26 de outubro, 
a 21.ª proposta de alteração ao orça-
mento que vai permitir que a câmara 

municipal pague os manuais escolares às famí-
lias dos alunos do concelho de Paredes.

Na mesma reunião foi também aprovada a 
proposta que regula a atribuição deste apoio 
às famílias dos alunos que não beneficiem 
do escalão A e estudem numa escola pública. 
“A partir de segunda-feira estaremos em 
condições de dar esse apoio às famílias”, 
sublinhou o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, que vai assim cumprir uma das pro-
messas que fez durante a campanha eleitoral

Apesar de ser a favor do reforço do apoio 
dado às famílias nos manuais escolares, o PSD 
absteve-se na votação da primeira proposta 
e votou contra a segunda, por não concordar 
com o modelo e a forma como esse apoio vai 
ser atribuído.

O vereador do PSD Rui Moutinho criticou 
a opção do executivo de retirar verbas de uma 
rubrica que apoia as associações sem fins lu-
crativos para conseguir este reforço orçamen-
tal. “Estamos preocupados com isto e quere-
mos saber quais as instituições que vão dei-
xar de ser apoiadas”, apontou Rui Moutinho.

“Pensava que ia aproveitar a oportuni-
dade para pedir desculpa aos paredenses 
por ter mentido na campanha eleitoral 
quando disse que não era possível fazer 
esta alteração orçamental”, replicou o pre-
sidente da câmara de Paredes, garantindo 
depois que nenhuma instituição ficará sem 

apoio. “A alteração não põe em causa o 
apoio a nenhuma instituição que a câmara 
vai atribuir até ao final do ano”. 

O debate intensificou-se já durante a dis-
cussão da proposta apresentada pelo execu-
tivo de maioria socialista para comparticipar 
as despesas das famílias com a aquisição dos 
manuais escolares. Os beneficiários deste 
apoio serão todos os alunos do 2.º e 3.º ciclos 
e do ensino secundário que frequentem esco-
las públicas e não beneficiem da totalidade 
do apoio concedido pelo Ministério da Edu-
cação para a aquisição de manuais escolares.

gados a pedir fatura”, respondeu o presi-
dente da câmara, Alexandre Almeida, expli-
cando que será entregue aos alunos uma de-
claração que os pais devem preencher e assi-
nar sob compromisso de honra, com o nome 
e o valor dos manuais que compraram. “É 
mediante essa declaração de compromis-
so de honra e a verificação desses elemen-
tos juntamente com as escolas que iremos 
atribuir o apoio às famílias”. “Quanto à 
questão dos alunos do ensino privado, e 
por uma questão de equidade e justiça, 
entendemos que quem opta por colocar 
os filhos no privado mesmo tendo oferta 
numa escola pública não deve beneficiar 
desse apoio. E contra mim falo porque 
também optei por colocar os meus filhos 
numa escola privada,” acrescentou o presi-
dente Alexandre Almeida. 

Ainda sobre os manuais escolares, o ve-
reador da educação, Paulo Silva, garantiu que 
durante a semana o executivo reuniu com 
os diretores dos agrupamentos de escolas 
para fazer um levantamento exaustivo da si-
tuação de cada aluno e apurar quais os que 
beneficiam de escalão e determinar o valor 
que cada um vai receber. “Acredito que na 
próxima semana os primeiros pagamentos 
estarão a ser feitos e temos condições para 
até ao final do mês ter esta situação resol-
vida”, assegurou.

Ambas as propostas foram aprovadas 
com a maioria socialista.

Feiras Francas
deixam de ser realizadas 

no parque José Guilherme

As Feiras Francas que eram realizadas 
ao domingo no parque José Guilher-
me, em Paredes, vão passar a decorrer 

no parque da feira. A alteração foi proferida 
num despacho assinado pelo presidente da 
câmara, na última semana.

Alexandre Almeida adiantou que a pró-
xima feira, que se realiza este domingo, dia 
5 de novembro, será a última a ser realizada 
na praça central da cidade. As seguintes já 
decorrerão no parque da feira. 

A mudança do local deverá satisfazer 
para já alguns dos comerciantes e mora-
dores do centro da cidade que se queixam 
sobretudo da falta de estacionamento e da 
confusão gerada pelos vendedores no cen-
tro do parque José Guilherme.  

O executivo vai ainda avançar com a 
elaboração de um regulamento, procuran-
do limitar o tipo de artigos que podem ser 
comercializados nesta feira, que já era maio-
ritariamente ocupada por bugigangas e ar-
tigos em segunda mão.

Na prática este apoio será atribuído a to-
dos os alunos do ensino público que não be-
neficiam do escalão A e varia entre os 118 e os 
176 euros, consoante o ciclo de ensino. No 5.º 
e 6.º anos o teto máximo é de 118 euros. No 
7.º ano é de 176 euros. No 8.º e 9.º anos é de 
154 euros e no ensino secundário (10.º, 11.º e 
12.º anos) é de 147 euros.

A proposta determina ainda a necessidade 
de devolução dos manuais escolares no final 
do ano letivo. As famílias podem fazer o pedi-
do de reembolso até ao dia 30 de novembro.

“Esta é a primeira medida de muitas 
que serão cumpridas nos próximos 
quatro anos de mandato”, subli-
nhou Alexandre Almeida, criticando 
depois o PSD, por ter votado contra a 
proposta. “Ainda bem que o PS teve 
maioria na câmara senão os pare-
denses não iriam receber qualquer 
apoio para os manuais escolares”. 

“Na base da nossa proposta 
está a equidade e a justiça e por 
isso tínhamos de ter um referen-
cial, que por lei é o escalão A”, jus-
tificou o presidente.

O PSD não concordou, porque 
a proposta fala da comparticipação 
das despesas e não do pagamento 
integral dos manuais. Rui Moutinho 
disse ainda que a proposta não inclui 
“as famílias com maior carência, 
que beneficiam do escalão A”, bem 

“É a primeira medida de
muitas que serão cumpridas

ao longo do mandato”

como os alunos do 1.º ciclo e do ensi-
no privado, criticando também o fac-
to de não serem exigidas às famílias 
as faturas que comprovem a compra 
dos manuais.

“Os particulares não são obri-
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Alexandre Almeida assume os pelouros
das obras municipais, contabilidade e

fi nanças e modernização administrativa
 Os cinco vereadores do PS vão ter funções executi-
vas; Além do presidente, o município terá três verea-
dores a tempo inteiro - o vice-presidente Francisco 
Leal e os vereadores Beatriz Meireles e Paulo Silva, e 
um a meio tempo – Elias Barros. 

Alexandre Almeida

Paulo Silva

Francisco Leal

Beatriz Meireles

Elias Barros

N
a primeira reunião do 
executivo municipal foi 
aprovado o despacho 
do presidente para a 
distribuição dos pelou-

ros e delegação de competências. 
Os cinco vereadores do PS vão ter 
funções executivas, enquanto os 
vereadores do PSD não terão qual-
quer pelouro.

Neste mandato e além do presi-
dente, o município terá três verea-
dores a tempo inteiro – Francisco 
Leal, Beatriz Meireles e Paulo Silva, e 
um a meio tempo – Elias Barros.

O presidente Alexandre Al-
meida vai assumir os pelouros das 
obras municipais, contabilidade e 
fi nanças, modernização adminis-
trativa e com os assuntos jurídicos, 

fi nanceiros e administrativos. 
Francisco Leal, designado vice-

-presidente, assume os pelouros do 
urbanismo, das ofi cinas, do ambien-
te e das feiras e mercados.

A vereadora Beatriz Meireles 
fi ca com as áreas da ação social, cul-
tura e do turismo. Já Paulo Silva as-
sume os pelouros da educação, da 
juventude e do desporto.

Elias Barros fi cará como verea-
dor a meio tempo, assumindo os 
pelouros das atividades económi-
cas e da proteção civil.

As reuniões do órgão execu-
tivo vão realizar-se na primeira e 
na terceira quinta-feira de cada 
mês, pelas 14h30, sendo a primei-
ra aberta ao público e a segunda 
fechada.

D
epois de uma revolução, há que dar tempo ao tempo para a 
poeira assentar. 

E no concelho de Paredes, o que as eleições autárquicas 
mostraram, fi nalmente, foi uma autêntica revolução demo-
crática, sem margem para dúvidas. A expressão foi de tal 

moda evidente que retirou toda a margem de uma “chapelada” idêntica 
à que aconteceu quatro anos atrás, como é do conhecimento geral.

Não duvidamos, nem num milímetro, que as pessoas ora empossa-
das, sabem bem o que teem a fazer e que já terão tomado as decisões 
que entendem mais adequadas para retirar o concelho do atraso em 
que o receberam.

O mais natural é, de momento, tomar conhecimento da situação 
económico-fi nanceira da câmara, equacionar as medidas de fundo que 
tal avaliação indicar como mais necessárias e, a partir daí, avançar em 
força e com toda a determinação.

A todos, até prova em contrário, é exigido o respeito por um tempo 
de crédito verdadeiramente compreensível, que se costuma designar 
por estado de graça.

Estamos maioritariamente convencidos que uma cultura autárquica 
deverá ser cada vez mais uma convicção humanista, organizacional e 
solidária, virada para as pessoas e para os cidadãos.

É verdade que uma autarquia como qualquer empresa tem de iden-
tifi car-se como uma cultura própria.

O momento aconselha que haja uma mudança de mentalidades 
culturais, de forte valorização da pessoa humana e das nossas comu-
nidades. Escolhidas por forma democrática as pessoas que entraram a 
gerir os destinos do governo local é necessário pôr em marcha um pro-
grama adequado e dar visibilidade à ação prática e partir então para o 
terreno através de uma cultura de valores, de decisões concertadas, de 
uma estratégia adequada aos anseios e aos problemas reais das pessoas. 
A nova cultura autárquica que foi anunciada e o povo sufragou de for-
ma bem nítida, terá de apostar no envolvimento e na participação das 
pessoas. É preciso mudar as práticas de gestão e os valores terão de ser 
adaptados às novas exigências vocacionais e organizacionais.

Não é de agora que avocamos a ideia de que os partidos políticos, 
importantes como apoio da democracia teem de abrir-se ao exterior, ir 
ao encontro das pessoas, investir no capital humano e também na per-
manente valorização da pedagogia política e da pessoa humana.

Todos devemos pensar no futuro político investindo na cultura da 
motivação e do desenvolvimento contra a cultura da indiferença. É co-
mum dizer-se que a indiferença, o desleixo e a exclusão não servem a 
democracia e o que se pretende com uma nova cultura autárquica é 
perspetivar novos conceitos e novos valores adequados a estes tempos, 
defender as capacidades locais e os recursos, aproveitar as potencialida-
des e as vocações. 

Necessário será a cultura participativa, a de envolvimento, de orga-
nização e de debate. De futuro nada será como dantes. E é bom que 
comecemos já a valorizar as pessoas, as ideias e a explicação dinâmica 
das organizações, o encorajamento da juventude e das vocações, enfi m, 
a cultura como alma do povo.

Por tudo isto, quem hoje se candidata a um cargo público tem de 
trazer consigo a educação, a capacidade de diálogo, a formação, a hu-
mildade intelectual, o amor à camisola, a consciência da modernização 
e da mudança, seja qual for o grupo a que pertença ou com o qual se 
identifi que. 

Novo padrão
autárquico
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O 
presidente da câmara 
municipal de Paredes 
marcou, esta segun-
da-feira, o arranque 
simbólico do processo 

de comparticipação dos manuais 
escolares aos alunos do concelho. 
Alexandre Almeida esteve na escola 
secundária de Paredes para explicar 
aos alunos como vai funcionar o pe-
dido de apoio da comparticipação 
dos manuais a pagar às famílias, 
com início já no mês de novembro.

Em nota de imprensa a au-
tarquia diz que o autarca visitou 
duas turmas do 7.º e 8.º anos de 
escolaridade, fazendo-se acom-
panhar pelo vereador da edu-
cação, Paulo Silva, e o diretor da 
escola, Francisco Queirós.

Alexandre Almeida demons-

Famílias paredenses já podem pedir
o apoio para os manuais escolares

 Os documentos devem ser entregues no balcão único da autarquia ou nas escolas até 30 de novembro.
 PRESIDENTE DA CÂMARA ESTEVE NA ESCOLA DE PAREDES A EXPLICAR AOS ALUNOS COMO FUNCIONA O PROCESSO.

trou aos estudantes como podem 
beneficiar da medida que “cor-
responde à intenção da autar-
quia de apostar na educação ao 
longo deste mandato”. 

Esta segunda-feira já foram 
enviadas às escolas “cerca de 
4300 cartas com os respetivos 
formulários que os encarrega-
dos de educação devem preen-
cher e remeter, até dia 30 de 
novembro, no balcão único da 
autarquia ou nas escolas do 
concelho para obterem a com-
participação dos manuais esco-
lares”, salientou o autarca.

A medida referente à compar-
ticipação dos manuais escolares 
foi aprovada, com a 21.ª alteração 
ao orçamento, pelo executivo da 
câmara municipal de Paredes, na 
primeira reunião de câmara reali-
zada na passada quinta-feira, dia 
26 de outubro.

Helena Nunes (texto)

Grupo de empresários 
argelinos visitou

empresas de Paredes

U
m grupo de empresários argeli-
nos, das áreas do contract, arqui-
tetura e construção civil, esteve 
em Paredes para conhecer o teci-
do empresarial do concelho. 

A missão empresarial inversa foi organiza-
da pela Associação de Empresas de Paredes 
(ASEP), com a colaboração da câmara muni-
cipal de Paredes, entre 23 e 27 de outubro, 
e teve dois momentos de trabalho distintos: 
um encontro num hotel do concelho e a vi-
sita a cada uma das 10 empresas paredenses 
envolvidas.

“A escolha deste mercado por parte da 
ASEP foi bem acolhida pelos empresários 
envolvidos, já que é consensual entre to-
dos a necessidade de se criarem mercados 

alternativos à Europa”, refere a ASEP em 
nota de imprensa.

No dia 23 o grupo de empresários foi re-
cebido pela direção da ASEP, liderada por Al-
berto Pereira Leite, pelo presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida e pelo verea-
dor das atividades económicas, Elias Barros. 

“As missões empresariais inversas 
fazem parte da estratégia da ASEP para 
apoio às empresas do concelho de Pare-
des, proporcionando um processo de in-
ternacionalização sem custos acrescidos, 
podendo, desta forma, evidenciar as po-
tencialidades das empresas que dão vida 
à maior economia do concelho que é, sem 
dúvida alguma, o mobiliário”, garante a 
ASEP.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

 Empresários argelinos foram recebidos pela direção da ASEP, o 
presidente da câmara Alexandre Almeida e o vereador das ativida-
des económicas, Elias Barros.
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P
elo segundo ano 
consecutivo, a PRN 
Informática colabo-
ra com o IPO numa 

campanha solidária a favor 
da instituição. A empresa, 
com sede em Rebordosa, 
Paredes, irá doar um euro 
por cada toner da sua mar-
ca vendido no mês de no-
vembro.  

A iniciativa com o lema 
“Juntos Fazemos Sorrir”, 
enquadra-se no sentido de 
responsabilidade social, 
que “desde sempre está 
presente nos valores da 
empresa”. 

Depois de no ano tran-
sato ter doado três mil eu-
ros, a PRN quer, nesta se-
gunda onda solidária, ele-
var a fasquia e bater o valor 
entregue em 2016.

Empresa de Rebordosa lança
campanha solidária a favor do IPO

 A PRN Informática vai doar um euro por cada toner vendido no mês de novembro.
 Em 2016 a empresa doou 3 mil euros ao IPO do Porto.

Solidariedade vai permitir ao Gonçalo 
fazer a primeira cirurgia no México
 A primeira cirurgia será realizada já em dezembro, mas Gonçalo terá de voltar ao México em junho do próximo ano.
 Ainda faltam angariar 45 mil euros para a segunda operação que vai melhorar a vida dele. 

O tratamento que Gonça-
lo vai fazer no México consis-
te na retirada de um nervo da 
perna para ser colocado na 
face, de forma a restabelecer 
algum movimento. Segundo 
a mãe, esta primeira inter-
venção servirá para preparar 
“o nervo para haver uma 
boa aceitação” daquele que 
depois será colocado na se-
gunda cirurgia. 

Nesta primeira viagem 
a família estará no México 
durante 15 dias. Depois Gon-
çalo terá de voltar em junho 
de 2018 para realizar a ci-
rurgia fi nal. Neste caso, a fa-
mília terá de fi car no México 

durante três meses para que 
o Gonçalo possa ser acompa-
nhado pelos médicos.

Até lá a família precisa 
de angariar mais 45 mil eu-
ros para suportar o custo das 
cirurgias, deslocações e es-
tadia e por isso faz um novo 
apelo a todos para que conti-
nuem a ajudar.

O Síndrome de Moe-
bius é um síndrome raro 
que afeta 1 em cada 50.000 
recém-nascidos. Este distúr-
bio causa anomalias físicas 
nomeadamente no lado es-
querdo do rosto e difi culda-
des em falar, comer, beber e 
até sorrir.

A
través de diversos 
eventos e campa-
nhas de solidarie-
dade os pais do 
pequeno Gonça-

lo Moreira, de 4 anos, que so-
fre de Síndrome de Moebius, 
já conseguiram alcançar par-
te do valor necessário para 
permitir que o menino seja 
operado no México, já em 
dezembro.

Até agora a família jun-
tou 71.862 euros através so-
bretudo de eventos solidá-
rios, mas também com a aju-
da de donativos de empre-
sas e particulares. Através 
da página “Um Sorriso pelo 
Gonçalo”, Filipa e Sérgio ex-
plicaram que os planos que 
tinham estabelecido sofre-
ram entretanto um revés, 
já que o Gonçalo precisará 
não de uma, mas de duas ci-
rurgias para recuperar com-
pletamente os movimentos 
da face, uma das anomalias 
causadas pelo síndrome de 
que é portador.

A primeira cirurgia acon-
tece já em dezembro. Não 
estava prevista e por isso a 
família irá precisar de pelo 
menos mais 15 mil euros em 
relação ao valor que tinha 
previsto inicialmente, que 
era de 100 mil. 

Helena Nunes (texto)

o seu
QUINZENÁRIO

de eleição

LUTA PELA VIDA
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J
á se passou mais de um mês 
desde as eleições autárqui-
cas em Paredes e as fregue-
sias de Vilela, Cete e Parada 
de Todeia continuam sem 

ter um executivo formado. É que os 
partidos que venceram as eleições 
sem maioria – o PSD em Vilela e 
Cete e a CDU em Parada de Todeia 
– ainda não conseguiram chegar a 
acordo com as restantes forças po-
líticas para a instalação dos respeti-
vos executivos.

As primeiras reuniões das As-
sembleias de Freguesia foram in-

Juntas de Vilela, Parada de Todeia e Cete 
CONTINUAM SEM EXECUTIVO

 Ausência de maioria obrigou as listas que venceram as eleições a negociar com as restantes forças políticas. 

conclusivas. No caso de Cete, o PSD 
venceu as eleições, mas fi cou em 
minoria na assembleia de fregue-
sia. O presidente reeleito, Tomás 
Correia, apresentou a proposta de 
secretário (PSD), que foi aceite, mas 
não teve a mesma sorte com o te-
soureiro. O nome foi proposto para 
três votações, que resultaram sem-
pre num empate.

Tomás Correia já marcou uma 
nova reunião da Assembleia de Fre-
guesia, que decorre esta terça-feira, 
dia 31 de outubro, pelas 21 horas, já 
depois do fecho desta edição. 

Em Parada de Todeia, a CDU 
venceu em situação idêntica (sem 
maioria). O presidente da junta elei-

foram recusados dois nomes da lis-
ta do PSD para secretário e tesourei-
ro. Na terceira proposta foi recusado 
o nome de um elemento da lista do 
PS e na quarta tentativa aconteceu 

Helena Nunes (texto)

150 crianças participaram
em ação de prevenção rodoviária

POLÍTICA

Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi (na brasa)
Plumas de porco preto Lombinhos de porco (na brasa)

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

ALMOÇOS ● JANTARES ● SERVIÇO DE TAKE AWAY 
PUB

 VII ação de prevenção rodoviária infantil foi dirigida aos alunos do agrupamento de escolas de Vilela.
 Estudantes aprenderam como atravessar numa passadeira de forma segura e usar corretamente os assentos elevatórios.

A
judar os alunos a desen-
volver comportamentos 
de vigilância, prudência e 
cidadania foi o objetivo da 

ação de prevenção rodoviária leva-
da a cabo pelo Moto Clube de Re-
bordosa, os bombeiros voluntários, 
a GNR, várias empresas da freguesia 
e o agrupamento de escolas de Vi-
lela.

A ação decorreu no dia 20 de 
outubro e foi dirigida aos alnos do 
1.º ciclo do ensino básico. Cerca de 
150 crianças das escolas de Vilela e 
Rebordosa aprenderam questões 
importantes sobre a segurança 
rodoviária, nomeadamente como 
atravessar numa passadeira, com 

ou sem semáforos, de forma segura, 
usar corretamente os assentos ele-
vatórios e o comportamento a ter 
nos transportes coletivos de crian-
ças.

Durante o evento foram tam-
bém dadas informações sobre a 
importância dos equipamentos de 
segurança contra os incêndios e 
demonstrados os procedimentos a 
adotar na prestação de auxílio por 
parte dos bombeiros.

Nos últimos anos, o Moto Clube 
de Rebordosa tem estado envolvido 
em diversas atividades relacionadas 
com a prevenção rodoviária, sobre-
tudo direcionadas para o público 
mais jovem.

to, Albertino Silva, conseguiu que 
Zélia Pinto fosse eleita secretária, 
mas viu o nome da tesoureira ser 
reprovado por cinco votos. 

O processo foi entretanto inter-
rompido até à realização da nova 
assembleia, em que Albertino Silva 
terá de procurar um novo entendi-
mento com os restantes partidos 
que compõem o órgão - PSD e PS.

Já em Vilela, onde o PSD venceu 
as eleições, a presidente de junta 
eleita, Mariana Silva, apresentou 4 
propostas de executivo durante a 
última assembleia de freguesia de 
instalação dos órgãos autárquicos, 
mas todas foram chumbadas.

Nas duas primeiras propostas 

o mesmo com o nome de um eleito 
do CDS-PP.

Também neste caso a presidente 
da junta eleita terá de convocar nova 
assembleia para os próximos dias.

PS e PSD chegaram a acordo
em Aguiar de Sousa

O PS venceu as eleições em 
Aguiar de Sousa, elegendo 4 ele-
mentos para a Assembleia de Fre-
guesia, contra 4 do PSD e 1 do Mo-
vimento Positivo de Paredes.

O presidente eleito, Fernando 
Santos (PS), conseguiu chegar a 
acordo com o PSD para formar um 

executivo, dando a Hélder Costa, 
cabeça de lista do segundo parti-
do mais votado, o cargo de secre-
tário da junta.

Na assembleia de Freguesia, o 
lugar de presidente da mesa tam-
bém foi entregue ao PSD, fi cando 
o PS com os 1.º e 2.º secretários.
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E
ra o dia da tomada de posse 
do novo presidente da câ-
mara de Paredes, Alexandre 
Almeida, mas mesmo assim 
Celso Ferreira, o presiden-

te cessante, aproveitou as últimas 
horas em funções para realizar, na 
câmara municipal, uma invulgar 
sessão solene de despedida. 

No salão nobre estiveram fami-
liares do presidente cessante, cola-
boradores e funcionários da autar-
quia e elementos do executivo que 
Celso Ferreira liderou. A cerimónia 
ficou marcada pela apresentação 
de um livro que Celso Ferreira pediu 
que fosse elaborado neste último 
mandato e que traça o percurso 
biográfico de todos os presidentes 
da câmara desde a fundação do 
concelho.

Celso Ferreira voltou a fazer homenagens
numa invulgar sessão de despedida

 Antes de cessar funções o autarca decidiu homenagear o até agora vice-presidente e o seu chefe de gabinete.
 As medalhas entregues a Pedro Mendes e Luciano Gomes terão de ser ratificadas em reunião de câmara pelo novo executivo.
 Na mesma cerimónia foi apresentado um livro sobre os presidentes de câmara, que ainda não foi impresso.

O coordenador do livro, Cristiano 
Marques, fez uma breve apresenta-
ção do livro, explicando que este se 
assume como um “contributo im-
portante para reavivar a história 
do concelho de Paredes”. Porém, 
no final da explicação, explicou aos 
presentes que por força de alguns 
imprevistos, o livro ainda não tinha 
uma versão impressa. 

A obra foi elaborada com re-
curso a documentos históricos da 
biblioteca municipal e do arquivo 
da câmara de Paredes e aos teste-
munhos dos próprios presidentes e 
seus familiares. 

Seguiram-se depois as homena-
gens. Neste último mandato em que 
Celso Ferreira homenageou inúme-
ras personalidades e instituições, 
em diversas cerimónias realizadas 
para o efeito, o presidente cessante 
não quis sair sem distinguir tam-
bém 11 funcionários da autarquia, 

entre eles o seu diretor financeiro 
e candidato do PSD, derrotado nas 
últimas eleições, Rui Moutinho. 

A estes 11 funcionários foi 
entregue a Medalha de Mérito 
Municipal de Serviços Distintos. 
Depois foram entregues duas Me-
dalhas de Ouro, a Pedro Mendes, 
até agora vereador e vice-presi-
dente da autarquia, e ao chefe de 
gabinete, Luciano Gomes, distin-

ções que terão de ser ratificadas 
em reunião de câmara pelo novo 
executivo socialista, liderado por 
Alexandre Almeida.

Na despedida, Celso Ferreira 
quis agradecer à sua família, aos 
que o trouxeram para a política e a 
quem trabalhou consigo, desde os 
vereadores aos presidentes de jun-
ta, garantindo que sai feliz e com o 
sentimento de dever cumprido.

PUB

Antes de terminar a sessão, 
Celso Ferreira e Granja da Fonseca, 
que também saiu da presidência da 
Assembleia Municipal, descerraram 
dois quadros com as suas fotogra-
fias que passam a integrar a galeria 
dos ex-autarcas.

Já durante a manhã Celso Fer-
reira tinha estado a inaugurar algu-
mas obras em Lordelo, freguesia de 
onde é natural.

PUB

Helena Nunes (texto)
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D
aniel Silva vive há pou-
co mais de 10 meses na 
Suíça. Partiu em busca 
de uma oportunidade 
para melhorar a sua 

vida, juntamente com um amigo 
que partilhava os mesmos sonhos. 
Vive atualmente em Basel, capital 
do cantão “Basel-Stadt” (Basileia – 
Cidade) com dois amigos.

Chegou à Suíça em janeiro, 
mas ficou os primeiros três meses 
sem trabalhar, devido às más con-
dições climatéricas. A neve afetou 
muitas empresas naquela região, 
sobretudo as que estão ligadas 
ao setor da construção civil, que 
suspenderam temporariamente 
os trabalhadores.

Mais tarde, o jovem de 24 anos, 
natural de Cristelo, Paredes, encon-
trou um trabalho como carpinteiro 
de cofragem numa pequena em-
presa de construção. 

Daniel diz que a mudança para 
a Suíça foi positiva, sobretudo por-
que alcançou alguma estabilidade 
financeira, mas não esconde que 
do ponto de vista profissional, não 

encontrou o que esperava. “A ex-
periência que tenho é que os 
emigrantes só vêm para cá fazer 
o que os suíços não querem, salvo 
raras exceções. Tinha de agarrar 
esta oportunidade ou voltar para 
casa”.

O trabalho de um carpinteiro de 
cofragem na Suíça não é fácil. Da-
niel trabalha no mínimo 9 horas por 
dia. Há dias em que sai de casa às 
5 horas da manhã e só regressa por 
volta das 8 da noite. Como trabalha 
em obras relativamente distantes 
da zona onde vive Daniel perde 
normalmente entre 4 a 5 horas em 
viagens. 

“O trabalho é duro, mas não é 
nada que não se aguente. Sei que 
é por pouco tempo e isso ajuda-
-me a fazê-lo diariamente sem 
baixar os braços”, admite o emi-
grante, que antes de ir para a Suíça 
era empregado de escritório e dese-
nhador de mobiliário em 3D. 

Daniel não se sente realizado 
profissionalmente e por isso já de-
cidiu que vai voltar a Portugal no 
final do ano. “Sempre pensei que 
ia conseguir mudar a minha vida 
na Suíça e ia ficar por cá. Só volta-
va a Portugal para passar férias e 

“Nada paga o facto de estarmos
longe daqueles que amamos”

 Daniel Silva, de 24 anos, é natural de Cristelo e está há cerca de 10 meses na Suíça, a trabalhar como carpinteiro de cofragem.
 Vive com dois amigos em Basileia, mas no final do ano já pretende regressar definitivamente a Portugal.

Daniel vive na terceira maior cidade da Suíça

Helena Nunes (texto)

visitar a família, como muitos ou-
tros emigrantes. Mas depois de cá 
estar a situação mudou”. 

Mesmo tendo em vista uma 
excelente oportunidade profissio-
nal na área informática, o jovem 

de Cristelo está determinado em 
regressar à sua terra natal e pro-
curar por cá novas oportunida-
des. “O dinheiro não é tudo na 
vida”. “É importante ter uma 
vida tranquila, mas nada paga o 

facto de estamos longe daque-
les que amamos. Se formos tra-
balhadores e lutarmos sempre 
pelos nossos objetivos conse-
guimos concretizá-los seja em 
que sítio for”, sublinha.

D
a Suíça Daniel Silva 
destaca sobretudo 
a organização do 
país e a economia 

próspera e estável. “Mesmo 
com o ordenado mínimo 
as pessoas na Suíça con-
seguem manter uma vida 
relativamente boa e ter 
acesso a tudo o que é es-
sencial”. Além disso, Daniel 
elogia o facto de os suíços 
“respeitarem muito as leis 
e os compromissos” e as 
cumprirem “como se fosse 
sagrado”. 

A cidade onde vive atual-
mente, Basel, em português 
Basileia, é a terceira maior 
cidade da Suíça. Tem aproxi-
madamente 170 mil habitan-

tetos como Renzo Piano, Mario Botta e Herzog & De 
Meuron e um elevado número de galerias de artes. 

Na cidade fala-se maioritariamente alemão e 
para Daniel esse foi o maior entrave na sua integra-
ção. “Vim para cá sem saber falar alemão. Orienta-
va-me bem com o inglês, para me desenrascar no 
dia-a-dia, mas nem sempre tinha resposta. Nes-
ses momentos sentimo-nos ainda mais à parte, 
quase como se fossemos excluídos ou rejeitados”.

tes e faz fronteira com a Alemanha e a França. “É uma 
cidade bonita muito tranquila e bem organizada, 
tanto ao nível das infraestruturas como da rede 
de transportes, que cobre todo o território”. Daniel 
Silva elogia também a diversidade cultural da cidade. 
“No ramo da construção por exemplo trabalhamos 
lado a lado com pessoas de todos os países”.

Basileia é apelidada de capital da cultura da Suí-
ça, por ter mais de 40 museus, construídos por arqui-
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Preparador e Reabilitador Físico ROPE®
CLÍNICAS NUNO MENDES

Atividade
Física

na Gravidez
segundo trimestre

C
omo temos vindo a defender, a 
atividade física é fundamen-
tal em todos os ciclos vitais, 
incluindo a fase gestacional.

No segundo trimestre os 
desconfortos iniciais diminuem e a barriga 
ainda não pesa tanto, os enjoos e vómitos 
geralmente já desapareceram ou são pou-
co frequentes e, como tal, a grávida já se 
sente com mais energia e predisposta para 
a prática de exercício físico.

É comum o aumento do apetite duran-
te este período, desta forma uma alimen-
tação equilibrada aliada a um plano de 
exercício adequado são fundamentais 
para evitar que o aumento de peso se 
dê de forma descontrolada e longe dos 
parâmetros normais.

 Posto isto, pode e deve aproveitar esta 
disposição para continuar a praticar:

●Atividades aeróbias, evitando exercí-
cios instáveis, como saltos ou movimentos 
repentinos, quer pelo risco de queda quer 
devido ao aumento dos níveis de relaxina.

●Os exercícios de fl exibilidade devem 
ser efetuados com precaução devido ao au-
mento da fl exibilidade das articulações.

●Os exercícios de reforço abdominal 
específi co para grávidas são importantes 
para diminuírem lombalgias, pelo que po-
dem e devem ser realizados.

●Reeducação Postural Global (RPG), 
no sentido de consciencializar a grávida das 
alterações sofridas em termos de postura e 
de equilíbrio e de saber reajustar o seu corpo 
nas diferentes situações do seu dia-a-dia.

●Os exercícios de resistência para 
treinar os membros superiores e inferiores 
devem fazer parte da sua rotina de treino, 
sempre com cargas reduzidas.

Relembramos que a gravidez é um pe-
ríodo da vida reprodutiva da mulher em 
que ocorrem marcadas alterações fi sioló-
gicas, no entanto estas não são razão para 
parar a prática de exercício físico, mas sim 
adaptá-lo, de forma a contribuir para uma 
gravidez mais saudável e feliz.

Numa próxima edição deixaremos algu-
mas dicas para o 3.º trimestre da gravidez.

Até lá!

O 
Centro Social de Cete vai promo-
ver diversas atividades culturais 
e recreativas durante este mês 
de novembro para celebrar o seu 
42.º aniversário.

O programa de atividades arranca este 
sábado, dia 4, com uma sessão de teatro no 
auditório, protagonizada pelo Grupo de Tea-
tro Girassol, de Mouriz, e prolonga-se até 26 
de novembro, dia em que a instituição com-
pleta 42 anos de vida.

Para o dia 11 está agendado um espe-
táculo do grupo de dança Freestyle 3C, pelas 
21h30. No dia 18, à mesma hora, o auditório 
da instituição acolhe um espetáculo do Gru-
po de Cantares da Paróquia S. Miguel Urrô 
(Penafi el).

No dia 19 as atividades arrancam às 15 
horas e decorrem durante a tarde, com um 

Q
uatro homens armados assaltaram, 
na madrugada da passada terça-fei-
ra, dia 24 de outubro, uma habitação 
em Lordelo, Paredes. Os homens 

surpreenderam o fi lho mais velho da proprie-
tária quando estacionava o carro nas traseiras 
da casa. Amarraram e amordaçaram o jovem, 
levando-o depois para dentro da casa, onde a 
mãe e a irmã mais nova descansavam.

Já dentro de casa, os assaltantes amea-
çaram a mãe com uma arma e obrigaram-na 
a indicar os locais onde a família guardava o 
dinheiro.

A mãe e os dois fi lhos, um jovem de 27 
anos e uma menina de 10, viveram cerca de 
40 minutos de terror. Foram colocados em 
quartos separados e ameaçados até que 
entregassem todos os objetos de valor que 
guardavam em casa.

Os ladrões terão levado cerca de 18 mil 
euros em dinheiro e várias joias, fugindo sem 
deixar rasto. 

Quando se conseguiu livrar das cordas, o 
jovem ligou para outra irmã a contar o que se 
tinha passado e a pedir para alertar a GNR e 
os bombeiros.

O caso está a ser investigado pela Polícia 
Judiciária.

Quatro homens armados
assaltaram casa em Lordelo

 Ladrões atacaram um jovem à porta de casa e sequestraram depois a mãe e uma menina de 10 anos. 
 Conseguiram roubar 18 mil euros em dinheiro e várias joias. A Polícia Judiciária está a investigar o caso.

Centro Social de Cete
assinala 42.º aniversário

 Durante este mês a instituição vai promover diversas atividades culturais e recreativas.
 No dia 25 de novembro haverá uma missa solene em honra dos sócios e amigos e um jantar convívio.

magusto de confraternização e a atuação do 
Grupo Folclórico São Pedro de Cete.

A missa solene vai ser realizada no dia 
25, pelas 19 horas, em honra dos sócios e 
amigos da instituição. Segue-se depois, pelas 
20h30, o jantar convívio do 42.º aniversário, 
com a participação de “Dalcapo”.

No domingo, dia 26, pelas 10h30, terá 
lugar uma homenagem aos sócios e amigos 
da instituição, com a romagem ao cemitério.

O Centro Social de Cete foi fundado a 
26 de novembro de 1975, prestando diaria-
mente apoio a jovens e seniores nas mais 
diversas atividades e valências: creche, ATL, 
centro de dia, centro de convívio e serviço 
de apoio domiciliário. Em elaboração está 
o novo projeto para a construção de um lar 
de idosos. 

A instituição promove ainda nas suas 
instalações vários eventos, fruto de parcerias 
ou intercâmbios culturais com outras entida-
des. 

Helena Nunes (texto)

Helena Nunes (texto)
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H
á 25 anos no mercado, a Tintas 
Vale do Sousa é uma empresa de 
cariz familiar que contempla um 
vasto know-how na área de ne-
gócios das tintas. Com lojas em 

Paredes e em Lousada, a Tintas Vale do Sou-
sa é uma empresa de referência na região na 
comercialização de tintas, máquinas e ferra-
mentas para o ramo automóvel, construção 
civil e indústria.

A empresa tem crescido substancial-
mente nos últimos anos e pretende em 
breve abrir umas novas instalações.

A fundação da Tintas Vale do Sousa re-
monta a 1992, na cidade de Paredes, pela 
iniciativa de Adelino de Sousa em abrir uma 
loja ligada ao setor das tintas. Acabado de 
regressar da África do Sul com a mulher e os 
três filhos, o empresário decidiu comprar o 
espaço de uma antiga loja de tintas que em 
tempos funcionou no centro comercial Vale 
do Sousa, em Paredes.

Embora a sua grande paixão fosse a 
fotografia, área em que trabalhou na Áfri-
ca do Sul durante 18 anos, Adelino Sousa 
decidiu aventurar-se no setor das tintas. 
“No início foi difícil, mas com o tempo 
fomos conseguindo adquirir os conhe-
cimentos técnicos. Sobretudo para o 
ramo automóvel é necessário ter gran-
de rigor na afinação das tintas e isso 
fomos conseguindo com o tempo. Hoje 
temos clientes em Viseu, Lisboa e até 
em Faro que confiam em nós para tra-
balhar”, explica.

Em 2010 a Tintas Vale do Sousa abriu 
uma nova loja em Lousada, para aprovei-
tar a oportunidade de mercado, e mudou-
-se para uma loja nova em Paredes, com 
mais espaço. A empresa foi crescendo e 
alargando a sua área de intervenção além 
dos concelhos da região do Vale do Sousa, 
tendo hoje clientes em todo o território 
nacional.

Com o crescimento da empresa e das 
áreas de negócio, a Tintas Vale do Sousa 
tem como visão ser uma empresa de di-
mensão nacional, reconhecida pela varie-

A imagem de uma empresa em crescimento
Tintas Vale do Sousa

Empresa fundada em 1992 dedica-se à comercialização 
de tintas, máquinas e ferramentas para o ramo automó-
vel, construção civil e indústria.

TEM DOIS POSTOS DE VENDA:
Paredes - Rua Dr. José Magalhães, n.º 182
Lousada - Rua do Comércio, n.º 471.

dade de soluções de pintura e a excelência 
do serviço que presta, estando sempre 
comprometida com a garantia e o sucesso 
dos seus clientes.

A sua missão passa por prestar um bom 
serviço e apresentar soluções de qualidade 
ao cliente, quer na área das tintas decorati-
vas como para o ramo automóvel, com pro-
dutos de qualidade e preços que chegam 
para todas as carteiras. 

“Mestres” na
afinação das tintas

“Nunca fui apologista de vender o 
mais barato, mas temos de ter produ-
tos para todos os clientes e para todos 
os bolsos. O importante é que o cliente 
fique satisfeito”, sublinha Adelino Sousa.

A Tintas Vale do Sousa é reconhecida 
pela excelência do serviço, mas também 
pela técnica dos seus profissionais, que são 
“mestres na arte” de afinação das tintas, 
sobretudo para o ramo automóvel. “Não 
é qualquer um que tem o dom para afi-
nar uma tinta para pintar um carro e nós 
aqui temos pessoas que dominam mui-
to bem esta técnica. Temos clientes que 
vêm de propósito de Castelo de Paiva, 
Felgueiras e outros concelhos para com-
prar os nossos produtos porque sabem 
que nós trabalhamos desta forma”.

Com uma equipa composta por 7 cola-
boradores, divididos entre Paredes e Lou-
sada, a Tintas Vale do Sousa tem como ob-
jetivo continuar a crescer no futuro. 

Adelino Sousa continua a ser o rosto do 
negócio, mas pretende passar a empresa 
para as mãos dos filhos. Dois deles, Adelino 
e Nelson, já assumem a responsabilidade 
de gerir as duas lojas da empresa. 

Vítor, o filho mais novo, deixou a empre-
sa do pai para abraçar um negócio próprio, 
na área das pinturas e reconstrução, embo-
ra continue ligado ao negócio da família.

PAREDES LOUSADA
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O 
paredense Bruno 
Coelho, atleta da 
equipa Satecno-
sol Outdoor/ La 
Sportiva, de Pa-

redes, conseguiu finalmente o 
objetivo que perseguia há cer-
ca de três anos e vai represen-
tar Portugal nos Campeonatos 
do Mundo de Trail, que serão 
disputados em maio de 2018, 
em Penyagolosa, Espanha. 

Bruno Coelho qualificou-
-se para integrar a seleção na-
cional de trail pelo resultado 
alcançado no AXtrail series, cir-
cuito de corrida de montanha 
nas Aldeias do Xisto, disputado 

PUB

PUB

Atleta de Paredes apurou-se para
o Campeonato do Mundo de Trail 

 Bruno Coelho, da equipa Satecnosol Outdoor/ La Sportiva, alcançou o sonho de representar a seleção nacional. 

Helena Nunes (texto)

Vindo do triatlo, Bruno 
Coelho, de 34 anos, guar-
da prisional, começou 

a participar em provas de trail 
em setembro de 2013, a convi-
te de um amigo. Apaixonou-se 
pela modalidade e desde aí 
nunca mais parou. 

Começou por competir na 
equipa Paredes Aventura e um 
ano depois mudou-se para a 
Satecnosol, juntando-se a um 
grupo de atletas que luta pelos 
títulos nacionais.

Já foi vice-campeão de en-
durance em 2015 e nos últimos 
dois anos ficou no top 3 do 
circuito nacional de Ultra. No 
ano passado ficou no top 30 
nas 100 milhas do Ultra Trail 
do Monte Branco, considera-
da por muitos “a meca do trail 
mundial”.

Pretende fazer o número 
máximo de provas do circuito 
mundial, mas também participar 
na Ronda del Cims, uma das pro-
vas mais extremes do trail, com 
170 quilómetros de distância.

No top 3 do circuito nacional de Ultra

na Serra da Lousã, nos dias 21 e 
22 de outubro.

O atleta participou no Ul-
tra Trail do Xisto – UTAX - prova 
rainha do evento, com 110 qui-
lómetros de distância – que era 
a última prova do Campeona-
to de Endurance da Associação 
de Trail Running de Portugal. 

Sendo a prova da Taça de 
Portugal qualificava um atleta 
para a seleção nacional de trail. 
Bruno Coelho não conseguiu 
ganhar a prova, mas conseguiu 
um “segundo lugar com sa-
bor a primeiro”, porque asse-
gurou a última vaga disponível 
para alinhar no próximo cam-
peonato do mundo, benefi-
ciando do facto de Luís Duarte 
(EDV – Viana), já estar apurado 

para a seleção nacional.
“Tentei manter-me tran-

quilo e resguardar-me no 
meu espaço antes do arran-
que da prova. Comecei por 
seguir num grupo mais len-
to, mas infelizmente perdi-
-me alguns quilómetros de-
pois, o que me afastou logo 
do grupo da frente”, conta.

Apesar dos enganos no 
percurso, Bruno Coelho nunca 
perdeu o foco. Foi progredindo 
e decidiu atacar nos últimos 50 
quilómetros, quando já levava 
20 minutos de atraso para o 
grupo da frente. 

“Foi uma prova muito 
complicada. Cheguei a ter 
falta de água, problemas 
com o frontal e sofri muito 

com o cansaço, mas feliz-
mente consegui ultrapassar 
as dificuldades”, sublinha o 
atleta, que ainda tentou chegar 
à vitória, depois de ultrapassar 
os seus adversários diretos na 
luta pelo lugar na seleção, mas 
acabou por passar a meta 11 
minutos depois do vencedor, 
Luís Duarte.

“Motivação
para continuar
a trabalhar”

Ainda assim, o 2.º lugar 
trouxe “uma satisfação 
enorme”, porque nos últi-
mos três anos ficou sempre 
“à porta” do apuramento. “É 
mais uma motivação para 

continuar a trabalhar”, ga-
rante.

O atleta espera agora 
conseguir ajudar a equipa a 
ter um bom resultado em ter-
mos coletivos. “Temos um 
dos grupos mais fortes das 
últimas participações em 
mundiais. Em termos pes-
soais, espero ficar no top 
10”, adianta.

Até ao final do ano, Bruno 
Coelho vai ainda competir 
em duas provas: o Ultra Trail 
Amigos da Montanha, em 
Barcelos, com 40 quilóme-
tros, que integra o Campeo-
nato Nacional de Trail Ultra e 
o EPIC Trail Run Azores, onde 
será disputada a final da Taça 
de Portugal de trail.

O último teste de prepa-
ração para o Campeonato do 

Mundo será possivelmente a 
Trans Gran Canária, que de-
corre entre os dias 21 e 25 
de fevereiro do próximo ano. 
“Em Portugal não temos 
alta montanha. Só temos a 
Serra da Estrela e eu costu-
mo treinar no Marão, uma 
serra com cerca de 1400 
metros de altitude. As pro-
vas lá fora é tudo acima dos 
2000 metros. Sendo uma 
prova do circuito mundial, 
com uma distância e um 
desnível muito parecido, 
será boa para treinar e con-
seguir outro ritmo compe-
titivo”.

A participação nesta 
prova depende contudo dos 
apoios que o atleta conseguir 
reunir para pagar a inscrição, 
estadia e viagem.
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Campeonato
de Portugal

série B  - 8.ª jornada
Sanjoanense ...........................3
Aliança de Gandra ................1

Próximo jogo: dia 5 (15h00)
Aliança de Gandra - Camacha

Divisão de Elite – AF Porto
série 2 - 8.ª jornada

Barrosas ...................................2
Aliados de Lordelo ...............3

FC Vilarinho .............................1
Rebordosa ...............................3

Nun’Álvares .............................2
Sobrado ...................................3

Penafiel B .................................0
Paredes ....................................3

Próximos jogos: dia 5 (15h00)
Aliados de Lordelo - FC Vilarinho
Paços de Ferreira B - Rebordosa

S. Pedro Cova - Nun’Álvares
Paredes - Tirsense

1.ª Divisão – AF Porto
série 2  - 7.ª jornada 

Parada ......................................2
Nevogilde ................................1

Caíde Rei ..................................3
Sobrosa ....................................1

Próximo jogo: dia 4 (15h00)
Lousada B - Parada
Sobrosa - Livração

FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornada

2.ª Divisão – AF Porto
série 1 - 6.ª jornada

Nun’Álvares B ..........................0
Baltar .........................................2

Ferreira .....................................1
Aliados de Lordelo B ............0

Marechal Gomes da Costa .3
Sobreirense .............................3

Vandoma .................................2
Zebreirense .............................1

Aliança de Gandra B .............2
Gervide .....................................2

Próximos jogos: dia 12
Baltar - Escola Futebol 115

Ramaldense - Vandoma
Inter Milheirós - Nun’Álvares B

Sobreirense vs Melres DC
Aliados de Lordelo B -  Leões Seroa

Sp. Cruz - Aliança de Gandra B

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 6.ª jornada
Paredes .....................................3
Póvoa Futsal .............................3

Próximo jogo: dia 4 (18h30)
Desp. Ordem - Paredes

A 
segunda jornada do 
campeonato nacio-
nal masculino de Polo 
aquático – 1.ª divisão, 
trouxe à piscina de Re-

Paredes derrotado
pelo campeão nacional em Recarei

 Jogo da segunda jornada do campeonato da 1.ª Divisão Masculino de polo aquático decorreu no sábado, em Recarei.
 Fluvial levou a melhor sobre o Paredes e venceu o jogo por 12-21.

carei o atual campeão nacional – 
Fluvial Portuense.

Embora na jornada inaugural 
do campeonato ambas as equipas 
tivessem obtido os 3 pontos – com 
o Paredes a conseguir vencer o Vitó-
ria de Guimarães, um adversário di-

reto na luta pelos 4 lugares cimeiros 
– neste encontro o favoritismo era 
genericamente atribuído à equipa 
da invicta.

A primeira parte do desafio foi 
“muito equilibrada”, com ataques 
e defesas bastante organizados. No 

início da segunda parte o Fluvial 
entrou apostado em colocar maior 
pressão sobre o grupo paredense 
que foi acusando alguma quebra 
física, facilitando o avolumar do re-
sultado aos visitantes.

No derradeiro período o Paredes 
voltou a conseguir equilibrar forças, 
mas não conseguiu reduzir a des-
vantagem no marcador. O resultado 
final foi 12-21 (2-4, 3-5, 4-8, 3-4). Ali-
nharam pelo Paredes João Silva, Ru-
bem Barbosa, José Fougo, Gonçalo 
Oliveira (2), João Alves (1), Eduardo 
Rocha, Diogo Ferraz (3), Tiago Pinto 
(3), Hugo Barbosa (1), Jorge Carneiro, 
Ruben Rêgo e Ricardo Teixeira (2).

Numa crónica do jogo parti-

lhada nas redes sociais, o Paredes 
destaca a envolvência sonora criada 
pelo público afeto ao Paredes nes-
te jogo e deseja que nas próximas 
jornadas o número de espetadores 
na piscina de Recarei possa crescer.

Na terceira jornada do campeo-
nato o Paredes defronta o Sporting 
Clube de Portugal, em Alvalade, 
num jogo que irá colocar em con-
fronto duas equipas que lutam pe-
los mesmos objetivos – os 4 primei-
ros lugares do campeonato.

“Este será o primeiro grande 
teste para o Paredes que deverá 
ser encarado, em gíria futebolís-
tica, como uma verdadeira final”, 
assume o clube.

Helena Nunes (texto)

A 
equipa ProRebordosa/Oforsep/RJGroup 
participou na World Marathon Series Azo-
res, prova UCI, pontuável para Taça do Mun-
do de XCM e para a Taça de Portugal de 

XCM, com a presença de 5 atletas. 
A prova decorreu no lado oeste da ilha de São 

Miguel, tendo como ponto de partida e chegada 
a histórica cidade de Ponta Delgada, num circuito 
com a dureza própria do relevo e características vul-
cânicas daquela ilha, contando com a participação 
de cerca de 400 atletas provindos de 8 países dis-
tintos. 

Com a vitória do veterano Paulo Azevedo na sua 
categoria (Open M50), a equipa encerra a época de 
XCM com a conquista de um honroso 3.° lugar na 
Taça de Portugal, na categoria de elites femininas, 
com os resultados obtidos por Lúcia Vásquez Cres-
po. 

 A atleta espanhola conquistou também o 3.° 
lugar na Taça de Portugal de XCO, na mesma cate-
goria, após uma lesão na mão direita, que a impediu 
de lutar por um lugar cimeiro no pódio em ambas as 
vertentes.

Em novembro a equipa iniciará a época de ciclo-
crosse (modalidade ciclística de inverno).

ProRebordosa conquistou
1º. lugar em prova nos Açores

 O veterano Paulo Azevedo venceu na 
categoria Open M50 a World Marathon 
Series Azores, prova pontuável para a 
Taça de Portugal de XCM.

Helena Nunes (texto)
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

Jovens de Paredes medalhadas
no Campeonato Europeu de Kempo

 Inês Correia e Filipa Silva conquistaram 4 medalhas (ouro e bronze) na competição que decorreu em Bucareste, Roménia. 

Helena Nunes (texto)

Inês Correia medalha de ouro na disciplina de full-kempo

Inês Correia medalha de bronze na disciplina de semi-kempo

Filipa Dias medalha de ouro na disciplina de semi-kempo

Filipa Dias medalha de bronze na disciplina de full-kempo

D
uas atletas de Paredes 
conquistaram 4 meda-
lhas no Campeonato 
Europeu de Kempo, que 
decorreu em Bucareste, 

na Roménia, de 26 a 28 de outubro.
Inês Correia, de 17 anos, con-

quistou o 1.º lugar e a medalha de 
ouro na disciplina de full-kempo e 
a medalha de bronze na disciplina 
de semi-kempo, ambas no esca-

lão 16-18 -55kg. 
Estas foram as primeiras me-

dalhas que a atleta conquistou 
na modalidade de Kempo. No 
ano passado, Inês Correia já se 
tinha sagrado campeã nacional 
de kickboxing, na categoria de lo-
w-kick -52kg, no escalão júnior e 
campeã do mundo de kickboxing, 
na categoria de low-kick -52kg.

Já Filipa Dias foi à Roménia 
conquistar a medalha de ouro na 
disciplina de semi-kempo, no es-
calão 16-18 -60kg, e o bronze na 

disciplina de full-kempo, no esca-
lão sénior -60kg.

Entre os títulos conquistados 
pela jovem de 16 anos estão o 
de campeã nacional e regional 
de kickboxing e o de campeã do 
mundo na disciplina de semi e 
light-kick. 

As duas atletas integraram o 
grupo português que esteve na 
Roménia a disputar a competição. 
A seleção nacional conquistou um 
total de 17 medalhas. 

Sobre terem alcançado estas 

medalhas no Campeonato Euro-
peu de Kempo, Inês e Filipa assu-
mem que “foi uma das melhores 
sensações” que tiveram na vida. 
“Termos alcançado estas me-
dalhas foi uma das melhores 
sensações porque estávamos a 
participar num campeonato eu-
ropeu. Foi também uma recom-
pensa do esforço e trabalho que 
fizemos com o nosso mestre em 
todos os treinos”, garantiram as 
duas atletas ao nosso jornal.

As jovens nunca tinham con-

quistado medalhas nesta moda-
lidade, mas prometem continuar 
a trabalhar para alcançar novos 
títulos tanto no kickboxing como 
no kempo.

Inês e Filipa competem desde 
2011 na Academia Pé de Chumbo, 
em Valongo. O kempo é uma mo-
dalidade não olímpica de comba-
te que se reivindica como a raiz 
de outras disciplinas mais conhe-
cidas, indo beber características a 
desportos tão diferentes como o 
karaté, o kung-fu e o kickboxing.
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DESPORTO

E
ste sábado, dia 4 de novembro, decor-
re, no estádio cidade de Lordelo, um 
jogo solidário entre os amigos da AIJA 
e a equipa de veteranos do FC Porto.

A iniciativa decorre pelas 17 horas e é or-
ganizada pela AIJA – Associação para a Inclu-
são de Jovens e Adultos, sediada em Lordelo, 
Paredes, com o objetivo de angariar verbas 
para a instituição.

A AIJA é uma instituição de solidariedade 
social fundada em fevereiro de 2014 com o ob-

5.º Raid BTT em Rebordosa

PUB

N
os dois últimos fins-de-semana a 
equipa de sub-13 do Olá Mouriz al-
cançou duas vitórias fora de casa. A 
primeira foi no terreno do Gulpilha-

res, no dia 20 de outubro, onde o Olá Mouriz 
contava ter grandes dificuldades.

A vitória acabou por sorrir à equipa pare-
dense, que venceu a partida por 6-1, com go-
los de João Vieira (2), Gustavo Morais (1), Rita 
Ribeiro (1) e João Oliveira (2).

No passado domingo a formação de Pa-
redes somou nova vitória, por 4-1, frente ao 
Bragança, um adversário complicado a jogar 
perante o seu público.

O jogo foi bem disputado pelas duas 
equipas, mas os jovens do Olá Mouriz acaba-

AIJA organiza jogo
de futebol solidário

jetivo de promover a autonomia, valorizar as ca-
pacidades individuais e proporcionar uma vida 
social apoiada a jovens e adultos com diferentes 
tipos de incapacidades físicas e mentais.

Neste momento a instituição apoia 7 jo-
vens entre os 18 e os 42 anos, dando-lhes 
uma ocupação diária e valorizando as suas 
capacidades.

Os bilhetes para assistir ao jogo custam 3 
euros. As verbas revertem na íntegra para a 
instituição de solidariedade social.

 Evento decorre este domingo, dia 4 de novembro, pelas 17 horas, 
no estádio cidade de Lordelo.  Os bilhetes para assistir ao jogo 
custam 3 euros.

A 
Associação Cultural e Recreativa de 
Rebordosa vai organizar o 5º. Raid 
BTT no próximo dia 26 de Novem-
bro.

À semelhança de anos anteriores, a prova 

terá um percurso de 30 quilómetros e saída 
marcada da sede da instituição, pelas 8 horas. 
O custo varia entre os 5 e os 8 euros. As inscri-
ções podem ser feitas na sede da coletivida-
de, em Rebordosa.

Sub-13 do Olá Mouriz
consolida 2.º lugar

ram por ser superiores no ataque e seguros na 
defesa. O Bragança ainda conseguiu marcar 
um golo, mas sem alterar o resultado final.

Os golos foram marcados por João Silva 
(1), Gustavo Morais (1), Marcos (1) e Leandro 
(1). 

A equipa de sub-13 do Olá Mouriz segue 
para a próxima jornada com muita determi-
nação, tendo pela frente o Espinho que se 
encontra com os mesmos pontos que a for-
mação paredense, no segundo posto.

Já a equipa de escolares sub-11 somou 
uma derrota e uma vitória nos últimos dois 
jogos. Os seniores aguardam o início do cam-
peonato nacional da 3.ª Divisão, estando para 
já a disputar a Taça Cesar Fidalgo. 

Na passada quarta-feira, perderam com o 
Académico do Porto, atual detentor da taça, 
por 8-1. 

 As duas vitórias sobre o Gulpilhares (6-1) e o Bragança (4-1) au-
mentaram a confiança e determinação da equipa.  Na próxima 
jornada defronta o Espinho, que também soma os mesmos pontos 
no campeonato.

Helena Nunes (texto)
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

O 5 DE OUTUBRO

Proclamação da República em Lisboa – 5 de Outubro de 1910

PUB

«Pelo motivo da implantação da República, houve aqui em Paredes uma demonstração de sim-
patia ao novo regímen na noite de quinta-feira e em todo o dia de ante-ontem, percorrendo as 
ruas da vila uma banda, à frente da qual, e na noite de quinta-feira, ia um insignificante número 
de manifestantes dando vivas e dirigindo insultos a pessoas e corporações religiosas.»

N
a prática, as acções revolucionárias 
de 5 de Outubro de 1910, circuns-
creveram-se à capital e aos conce-
lhos limítrofes. Sem resistências, em 
localidades como Almada, Loures, 

Olivais e Carcavelos, proclamara-se a república 
no meio de barricadas, sabotagem de pontes e 
acções de corte de comunicações. Já em Lisboa, 
o movimento insurreccional deparara-se com 
vários obstáculos, não conseguindo submeter 
algumas unidades militares às chefias e organi-
zações revoltosas (Telo, 2010).

Todavia, mesmo quando tudo parecia 
perdido para as hostes republicanas – Cândi-
do dos Reis suicidara-se durante a madrugada 

por pensar que a revolução havia fracassado 
– a acção determinada e firme de alguns dos 
militares sublevados – dos quais se destacara 
Machado Santos, o «herói da rotunda» – fora 
determinante para o desfecho triunfal da re-
pública. As choças da carbonária, infiltradas 
em alguns quartéis e constituídas em grupos 
de civis armados, também contribuem para 
levar por diante a revolução, beneficiando 
de uma fatal inércia, desorganização e inca-
pacidade de resposta das forças de seguran-
ça leais à monarquia (Telo, 2010). «Ninguém, 
dentro ou fora de Portugal, apareceu para 
defender o regime. Alguns dias depois, um 
grande proprietário e antigo amigo de D. Car-

los, escreveu a José Luciano de Castro expli-
cando-lhe que aceitava a república, porque “a 
monarquia que existia não merece o sacrifício 
de quem quer que seja”» (Ramos, 2009:576). 

Por volta das 9 horas da manhã, Eusébio 
Leão, acompanhado de outros membros do 
directório do Partido Republicano Português, 
sobe à varanda da Câmara Municipal de Lis-
boa e lê ao povo a proclamação oficial da Re-
pública Portuguesa. O resto do país, da pro-
víncia, do litoral ao interior, de norte a sul, é 
«informado» do triunfo por telegrama.

E em Paredes? Como terá sido recebida e/
ou proclamada a república? Que tenhamos 
conhecimento, à data da revolução, o único 

órgão de comunicação social que se publica-
va localmente – e que, portanto, constitui fon-
te primordial de acontecimentos locais – era o 
jornal nacionalista e católico Defesa, dirigido 
por Marcolino Dias de Castro. Não obstante 
o carácter assumidamente conservador do 
referido semanário, é lá que encontramos a 
única notícia até aqui conhecida da reacção 
local à mudança de regime. 

Depois de noticiar os acontecimentos de Lis-
boa e a consequente partida da família real para 
o exílio, na edição de 9 de Outubro de 1910 da 
Defesa, pode ler-se: «Pelo motivo da implan-
tação da República, houve aqui em Paredes 
uma demonstração de simpatia ao novo regí-
men na noite de quinta-feira e em todo o dia 
de ante-ontem, percorrendo as ruas da vila 
uma banda, à frente da qual, e na noite de 
quinta-feira, ia um insignificante número de 
manifestantes dando vivas e dirigindo insul-
tos a pessoas e corporações religiosas».

Como é notório, o redactor faz questão 
de apoucar os festejos republicanos. Escre-
ve que os mesmos foram levados a cabo por 
«um insignificante número de manifestantes» 
e que, além dos «vivas», também proferiram 
«insultos a pessoas e corporações religiosas». 
Todavia, estas breves linhas constituem, até 
à data, o único informe escrito e narrativo da 
forma como fora aqui acolhida a histórica mu-
dança de regime. Ficamos, assim, a saber que 
os festejos ocorreram apenas na noite de dia 
6, quinta-feira, no dia seguinte, portanto, ao 
anúncio da implantação do novo regime, e 
durante todo o dia 7, sexta-feira, sob acompa-
nhamento de uma banda de música.

Quanto à forma como a notícia fora recebi-
da noutros pontos do concelho, temos apenas, 
por enquanto, um testemunho. Em Sobrosa, 
António Nunes de Sousa Pinheiro, um dos mais 
intrépidos republicanos da localidade, gritara da 
janela de sua casa um vibrante «Viva a Repúbli-
ca Portuguesa!». Segundo consta, ninguém na 
freguesia sabia exactamente o que se passava, 
nem mesmo o que é que aquilo quereria dizer. 
Os bem sonoros «vivas» foram dados no lugar 
de Bagalhe e audíveis no lugar do Rio, a mais de 
trezentos metros de distância. E assim foi anun-
ciada a república em Sobrosa, pela voz de um 
acérrimo republicano, que pouco depois viria a 
fazer parte das «novas instituições» locais.
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FICHA TÉCNICA

CULTURA

1755 1772
Sob a direção de Samuel Adams formam-se, em Massachu-
setts, Comités de Correspondência de ação contra a Inglaterra;
_________________________________________________

1789
Na França, dá-se a nacionalização das propriedades da Igreja;
_________________________________________________

1881
Guiné Portuguesa. Foi aprovada a quantia de 1.266$980 reis 
para a construção de um quartel no Presídio de São Belchior;

1927
Por ordem do governo da Ditadura militar, é encerrada por 
uma brigada da polícia, a sede da confederação geral dos 
Trabalhadores (CGT) na Calçada do Combro, em Lisboa;
_________________________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Nos concursos de publicações sobre a 
Guiné, por motivo do centenário, foi atribuído o prémio de 
História ao livro “O V Centenário do Descobrimento da Guiné 
Portuguesa à luz da crítica histórica”, da autoria do Pe. An-
tónio J. Dias Dinis. O prémio de literatura coube ao Dr. Luís 
Silveira, pelo livro “Peregrinação de André de Faro à terra dos 
gentios”;
_________________________________________________
__

1974
O movimento MDP/CDE – Movimento Democrático Portu-
guês/Comissão Democrática Eleitoral, passa a partido po-
lítico, defendendo a participação do MFA, Movimento das 
Forças Armadas, nos trabalhos da Assembleia da República 
(a A. Constituinte);
_________________________________________________

1975
Decorrem em Roma negociações entre a Indonésia e Portu-
gal sobre a situação em Timor;
_________________________________________________

1976
Ramalho Eanes assiste à cerimónia de posse da Comissão 
Constitucional presidida por Melo Antunes;
_________________________________________________

1982
O presidente da República veta o diploma do governo para a 
extinção da ANOP (Agência Noticiosa Portuguesa).

Dia 3
Biblioteca Municipal de Penafiel
21h00 – Inauguração da exposição do II concurso de foto-
grafia ‘Ilustre Amarantino’

Dia 4
Biblioteca Municipal de Penafiel
10h30 – Sábados em família: ‘yoga para bebés’, por Inês Vaz, 
da Oficina de Letras

Dia 8
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação: ‘Rock dog – um sonho alta-
mente’

Dia 10
Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel

Das 10h00 às 24h00 – Mostra e venda de gado bovino: 
Feira de São Martinho

Dias 10, 11 e 12
Largo da Igreja da Misericórdia 
Das 10h00 às 24h00 – Mostra e venda de artesanato

De 10 a 12
Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel
Das 10h00 às 24h00 – XX Concentração Motard – Moto 
Clube do Vale de Sousa

Dias 2 e 9
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Histórias de encantar: ‘As palavras mágicas’, de Ma-
nuela Mota Ribeiro

Dia 4
Biblioteca Municipal de Paredes
21h00 – Apresentação do livro: ‘Retalhos da minha vida’, de 
Fátima Soares

Dia 4
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto de Gonçalo Santos

Dia 4
Centro Social de Cete
21h30 – Espetáculo de teatro: ‘Burlesque’, pelo grupo de 
teatro girassol, de Mouriz

Dia 7
Biblioteca da Fundação A Lord
10h30 – Teatro de fantoches: ‘Lobo procura emprego’, de 
António Torrado

Dia 8
Fundação A Lord
14h30 – Comemoração do dia de S. Martinho

Dia 4
Largo do Conde
09h30 – Ginástica com energia

Dias 10, 11 e 12
Castelo de Paiva
Eventos solidários para apoiar as vítimas do incêndio – movi-
mentos culturais, musicais e desportivos por todo o concelho 

Dia 11
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00, 14h30 e 15h30 – Oficina d’ideias organiza ativida-
de ‘baby yoga’

Dia 12
Biblioteca Municipal de Paredes
11h00 – Yoga em família

Dia 3
Biblioteca Municipal de Lousada
18h00 – Exposição ambiente: ‘Biodiversidade, a natureza à 
nossa porta’

Dias 3 e 4
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Espetáculo de teatro: ‘Frankenstein, uma comédia 
manipulada’, pelo grupo Jangada de Teatro

O Marquês de Pombal observando a planta de Lisboa.

No dia de Todos-os-Santos [1 de novembro], regista-se em 
Lisboa, pelas 9h30 da manhã, um intenso terramoto. A maior 
catástrofe do século, com manifestos reflexos políticos, eco-
nómicos e culturais, vai dar a Carvalho e Melo (futuro mar-
quês de Pombal) a oportunidade de mostrar a sua capacida-
de dirigente e eficiência executiva; a maneira como enfrenta 
a situação da catástrofe vai fazer dele o homem forte do rei. 
No dia seguinte [2 de novembro], Carvalho e Melo consulta o 
cardeal patriarca sobre o destino a dar aos corpos que jaziam 
nas ruas de Lisboa; Guiné Portuguesa
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SERPA PINTO
O povo de Paredes deu-lhe uma rua

Poema sem título
Escuta meu filho se ainda puderes ouvir-me
Escuta o meu coração e não partas
Não partas ainda
Porque ainda não é o teu tempo de partir

Escuta meu filho ouve bem o que te peço
Tu ainda tens muito para dar à vida
Não não partas ainda
Não abandones as flores amores perfeitos do teu jardim

A 
conferência de Berlim, no final do 
século XIX, impunha aos países de-
tentores das colónias a confirmação 
dos direitos de soberania sobre as 
possessões ultramarinas. Por tal mo-

tivo passou a constituir uma preocupação dos 
governos respetivos a penetração no interior, 
especialmente de Angola, Guiné e Moçambi-
que para, deste modo, ser delineada a fronteira 
real das colónias. Deste imperativo decorreu a 
fundação da Sociedade de Geografia de Lisboa, 
com o destino de defender os direitos históricos 
da presença portuguesa em África. E foi mesmo 
num ambiente de fervor patriótico que alguns 
oficiais se ofereceram para explorar o interior das 
colónias, especialmente Angola e Moçambique, 
por intermédio do atual Zimbábue, mas tal facto 
contou com a oposição decidida pelos ingleses, 
sendo neste contexto que surge a viagem de 
Serpa Pinto que, juntamente com Brito Capelo 
e Roberto Ivens (açoriano de Ponta Delgada) 
foi incumbido de realizar explorações em África 
com a intenção referida mas, devido a alguns im-
previstos, acabaria por fazê-lo sozinho.

Assim, no dia 5 de julho de 1877 saiu de Lis-
boa, juntamente com Brito Capelo, tendo che-
gado a Luanda no dia 6 de Agosto, onde, aqui, se 
lhes junta Roberto Ivens. Coube, então, a Serpa 
Pinto o encargo de arranjar pessoal bastante 
para a expedição, segundo as missões traçadas 
a cada um. Foi a 1 de janeiro de 1878 que par-
tiram para o Huambo na procura de carregado-
res. Para espanto seu os camaradas comunica-
ram-lhe que prescindiam dos seus serviços por 
já os haverem arranjado. Apesar disso, Serpa 
Pinto, toma a decisão de continuar a sua mis-
são, somente com dez carregadores, através da 
África. No decurso da viagem teve de ultrapassar 
diversos obstáculos, como sejam, febres altas, e 
chegou mesmo a trabalhar como um operário, 
consertando armas que comprou aos indígenas 
e fabricando munições com pólvora que possuía 
e com ferro adquirido na região. O antigo explo-
rador Silva Porto, e o governador de Benguela, 
escreveram cartas a Serpa Pinto incitando-o a 
prosseguir, disponibilizando-lhe os seus servi-
ços caso entendesse necessário. Já a meio da 
travessia deparou-se-lhe mais um significativo 
contratempo: um boato, posto a circular, de que 
Serpa Pinto venderia na outra costa todos os que 
o acompanhassem, fez com que fugissem todos 
os carregadores, o que aconteceria por duas ve-
zes. Outra vez teve de reunir nova caravana e, a 5 
de julho, transpõe a Serra Cassaca Caera, de 1615 
metros de altitude. Em agosto, estando a expedi-
ção em Capaca, apareceu-lhe um destacamento 
de Luinas, que a conduziu até ao rei Lobossi, que 

PEDRO NUNO EIRAS MOUTINHO MOREIRA
31 de agosto de 1966   |   28 de outubro de 2017

Escuta meu filho acredita que se eu pudesse
Trocava pela tua a minha vida
Não não partas ainda
Não abandones os teus amores a tua obra prima

Escuta meu filho em lágrimas e desespero
É tudo é tudo o que agora te peço
Não não partas ainda 
Mas se não me ouves e vais partir eu quero partir contigo

Escuta meu filho 
Por amor leva-me contigo também

Armando Moreira (Marco)
23 de outubro de 2017

recebeu Serpa Pinto com as maiores atenções 
e gentilezas. Já em outubro, quando navegava 
pelo rio Zambeze, adoeceu tão gravemente que 
entregou todos os seus papéis e instrumentos 
aos companheiros para, caso morresse, estes os 
fizessem chegar a Portugal. No entanto, tendo 
recuperado a saúde avançou pelo deserto do 
Calaari, chegando a Manguato, a 31 de dezem-
bro, local onde terminou a expedição científica. 
Daqui partiu para o Transval, para embarcar, em 
Durban, com destino a Lisboa, onde chegou no 
dia 9 de junho de 1879. 

Durante toda a sua viagem, que durou 
mais de um ano, ninguém soube do paradeiro 
do explorador Serpa Pinto ou, sequer, se es-
tava vivo. Somente quando chegou a Pretória 
foi enviada a notícia, por telégrafo, que tinha 
completado a sua travessia.

O feito correu todo o mundo e as diversas 
sociedades de Geografia e Ciências estrangeiras 
convidaram Serpa Pinto para palestras, visto ser 
a África ainda um continente desconhecido. 

No ano de 1881 escreveu Como eu atra-
vessei a África. Tal livro revelou-se um exce-
lente contributo para as ciências geográficas, 
descrevendo espaços que nos mapas ainda 
estavam em branco. Serpa Pinto revelou ao 
mundo aspetos etnográficos desconhecidos, 
bem como a fauna e a flora das regiões per-
corridas. Estudou, com certa profundidade, a 
hidrografia, a orografia e a história dos terri-
tórios por onde vagueou, com destino e com 
risco de vida sempre iminente.

Ora, então, o rei D. Luís I, que era seu ami-
go pessoal, nomeia-o, por recompensa, seu 
ajudante de campo.

Depois Serpa Pinto acabaria por voltar a Áfri-
ca, noutras missões. Com justo reconhecimento 
pelos serviços prestados era, ao morrer em 28 de 
dezembro de 1900, comendador das ordens de 
Avis, Santiago e Torre-e-Espada, Grã-cruz do Me-
dejic (Turquia), comendador da ordem da Rosa 
do Brasil, cavaleiro da Legião de Honra, sócio da 
Academia Francesa (secção de Astronomia) e de 
numerosas corporações científicas.

Foi na sequência da reação patriótica ao 
Ultimatum britânico de 1890 que o Povo exi-
giu da câmara fosse dado o nome do emérito 
explorador a um arruamento deste, então, 
modesto burgo, tendo recaído a escolha so-
bre uma estrada, que passou a denominar-se 
por Serpa Pinto, que o povo e algumas refe-
rências se limitavam à designação abreviada 
de “Estrada do Serpa”, correspondente à atual 
“Rua de Serpa Pinto”.

Digamos, para terminar, que Alexandre Al-
berto da Rocha Serpa Pinto nasceu em Tendais, 

Cinfães, a 20 de abril de 1846, falecendo em Lis-
boa a 28 de dezembro de 1900, com 54 anos.

Poderá dizer-se que o Ultimatum de 
1890 teve por rastilho Serpa Pinto que em 
1889, por ter sido encarregado de chefiar 
uma expedição científica ao Chire, que no rio 
do mesmo nome infligiu uma pesada derro-
ta aos Macolotos e, assim, entrou em conflito 
com os ingleses.

Oficial do exército, Serpa Pinto, foi tam-
bém, cônsul em Zanzibar em 1884 e de 1894 
a 1897 governador-geral de Cabo Verde, que 
desempenhou com distinção.

da Zâmbia, junto das fronteiras com o Zaire e 
Angola. Desagua no oceano Índico. Atravessa 
ou forma fronteiras de vários países: Angola, 
Zâmbia, Sudoeste Africano, Botswana, Rodé-
sia, (agora Zimbabwe) e Moçambique.

- Zanzibar – Cidade da Tanzânia. Foi na 
1.ª metade do século XVI que os portugue-
ses criaram uma feitoria que se manteve até 
à ocupação árabe de 1729, devendo-se-lhe, 
além das boas relações comerciais, a introdu-
ção de novas culturas, como a do milho, taba-
co e mandioca.

- Brito Capelo – Hermenegildo Carlos de 
Brito Capelo, oficial da Marinha e explorador 
científico do continente africano, nasceu em 
Castelo de Palmela em 1841 e faleceu em Lis-
boa a 5 de maio de 1917.

- Calaari – Grande região de desertos e 
estepes, na Bechuanalândia, África meridio-
nal, a 800-1000 metros acima do nível do 
mar, com cerca de 1 milhão de km2. A parte 
interior do deserto é constituída por uma área 
de dunas de areias vermelhas. Na parte nor-
deste encontra-se o lago Ngami, um pântano 
salgado. Entre os primeiros exploradores que 
atingiram este deserto, encontram-se o inglês 
Livingstone e o sueco Charles Anderson.

- Durban – Cidade e porto da África do 
Sul. Foi fundada em 1824, sendo um grande 
centro industrial, oficinas do caminho-de-fer-
ro, refinações de açúcar, indústrias químicas, 
automóveis e refinações de petróleos.

- Huambo – Era, no tempo português, 
distrito e concelho de Angola, com sede na, 
então, cidade Nova Lisboa.

- Roberto Ivens – S. Miguel, Açores, 1850-
1898, oficial de Marinha e famoso explorador 
em África. Em 1876 realizou o reconhecimento 
da baía dos Tigres e do rio Zaire até Noqui, em 
Angola. No ano de 1877 acompanha Hermene-
gildo Capelo e Serpa Pinto na viagem de traves-
sia do continente africano (terminada em 1880).

- Pretória – Cidade da África do Sul, no 
Transval, então sede do governo, não obstan-
te a capital legislativa ser a cidade do Cabo. 
Mercado agrícola e centro mineiro (diamantes, 
ouro). Indústria metalúrgica e universidade.

- Silva Porto – António Francisco Ferreira 
da Silva Porto (Porto, 24 de agosto de 1817 
– Belmonte, ao tempo, Silva Porto, 1.4.1890). 
Importante sertanejo de Angola. Pela separa-
ção dos pais, aos 12 anos ruma ao Brasil. Aos 
18 anos, estando na Baía acrescenta ao seu 
nome o apelido Porto. Chega a Luanda em 
1838, iniciando a vida de sertanejo em 1839, 
para em 1845 se fixar no Bié e, em 1847, dar 
início à povoação de Belmonte.

Serpa Pinto atravessa um desfiladeiro no 
Drakensberg para evitar territórios onde os 
Ingleses travavam combates com os zulus no 
único dogcar existentes em Pretória, aceitando 
a companhia de lorde Barker, que pretendia 
juntar-se às tropas inglesas. 

Notas:

- Zimbabwé – era o nome que os pre-
tos da Rodésia pretendiam dar ao seu país e 
conseguiram. O nome Z. significa “casas de 
pedra”, as quais foram descobertas em 1868 
e que datam possivelmente da Idade Média.

- Zambeze – Dos maiores rios de África, 
com cerca de 3540 km’s de comprimento, 
nasce na área pantanosa de Kalene, no canto 
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HISTÓRIA e CULTURA

BOLETIM  MONUMENTOS
X – VILA DO CONDE

N.º 14 – Santa Clara de Vila do Conde

Vila do Conde. O mesmo trecho depois da conclusão dos trabalhos.

Vila do Conde. A casa do Capítulo com as ruínas do claustro antes do começo dos trabalhos.

GOMES DE SOUSA

COMENDADOR POMPEU LEÃO

F
aleceu ontem, com 75 anos, na sua resi-
dência à Rua Costa Cabral, o sr. Comen-
dador Pompeu da Cunha Leão, estima-
do capitalista, director da Companhia de 
Fiação de Crestuma, membro do Conse-

lho Fiscal do Banco Aliança, antigo vereador da 
CM do Porto e mesário de várias instituições de 
caridade, tanto nesta cidade como no Brasil... ca-
rácter honestíssimo, sócio do Centro Comercial 
do Porto.

Foram celebradas exéquias nos Congrega-
dos e foi sepultado em Agramonte, conduzido 
num landau a duas parelhas.

Foi assim que saiu num jornal do Porto, a 29 
de Agosto de 1914, a notícia do óbito e sepultura 
do Comendador Pompeu natural da Sobreira. 

Nasceu a 20 Novembro de 1839. Sexto de 
onze irmãos, filhos de Manuel da Cunha Leão e 
Felícia Rita de Queirós. 

Irmão do padre José da Cunha Leão, 13 de 
Dezembro de 1831 - 11 de Julho de 1902, que 
foi durante muitos anos capelão e professor ofi-
cial na Sobreira. E do Comendador Francisco da 
Cunha Leão, 4 de Novembro de 1841 -?

Pompeu foi agraciado por mercê de D. Luís, 
com a Comenda da Ordem de Cristo, a 17 de 
Agosto de 1874 e Francisco, com a mesma Co-
menda, pelo mesmo rei, a 3 de Agosto de 1876.

Tio de Alberto da Cunha Leão Filho, Enge-

nheiro Civil que nasceu no Brasil a 19 de Agosto 
de1879. E Tio-avô do espiritano Pompeu de Sá 
Leão e Seabra que nasceu na Sobreira, a 19 de 
Janeiro de 1908 e foi bispo de Malange (Angola) 
onde faleceu a 7 de Abril de 1973.

Pompeu da Cunha Leão casou no Rio de Ja-
neiro com Francisca de Melo Cunha, natural da 
Feiteira, cidade da Horta, ilha do Faial, Açores, f.ª 
de Matias José da Fonte e D. Eusébia Tomásia de 
Melo. Escritura antenupcial segundo o regímen 
dotal lavrada a 17 de Fevereiro de 1881 no tabe-
lião Matias Teixeira da Cunha, no Rio de Janeiro. 
Francisca fez testamento do Porto a 13 de Mar-
ço de 1896 e faleceu na Rua de Costa Cabral, n.º 
677, a 12 de Janeiro de 1901, com 56 anos.

O Comendador Pompeu faleceu a 28 de 
Agosto de1914 na rua do Costa Cabral, n.º 656, 
com testamento aprovado, mas não fechado e 
lacrado.

O testamento não foi escrito mas apenas 
rubricado e assinado pelo Comendador e apro-
vado a 29 de Janeiro de 1909, no cartório do no-
tário Domingos Curado.

Começa por esclarecer que, tendo sido exe-
cutor do testamento de sua falecida esposa e 
sendo ‘usufrutuário vitalício do remanescente 
da sua herança’ tinha a quantia de 5.574.565 réis 
para ser entregue a Manuel Pereira Marques, so-
brinho e afilhado da finada esposa e actualmen-
te na República dos Estados Unidos do Brasil.

Manda dizer oitenta missas. 
Depois deixa 50.000 réis para ‘O Comércio 

do Porto’ distribuir pelos pobres. Outro tanto aos 
pobres da freguesia da Sobreira. Igual quantia à 
oficina de São José, do Porto, e ao Asilo das Ra-
parigas Abandonadas (Santo Ildefonso).

À Junta de Paróquia da dita freguesia da 
Sobreira deixa 200.000 réis, sendo 100.000 para 
custeio das obras ou melhoramentos da igreja 
matriz e os outros 100.000 para a sua escola, ou 
cemitério.

A diversos parentes e afilhados deixa 

da Vila de Paredes.
Deixou à Ordem Terceira de São Francisco, 

da cidade do Porto, 100.000 réis, para auxilio e 
manutenção da Instituição do Pão dos Pobres 
de Santo António, e ao seu hospital 45 acções 
do Banco Aliança do Porto, com as obrigações 
da mesma Ordem mandar dizer anual e perpe-
tuamente uma missa por sua intenção e outra 
pela de sua esposa; - e de olhar pela limpeza e 
conservação das sepulturas que tem no seu ce-
mitério privativo.

Outa condição imposta nas ditas 45 acções 
era «admitir como particular de primeira classe, 
no seu estabelecimento, a Maria da Glória Mo-
reira, durante a sua existência, sustento e trata-
mento convenientes, tanto no estado de saúde, 
como no de doença; mas se ela não quiser entrar 
na mesma Ordem ou enquanto ali não for admi-
tida, fica então aquela Ordem Terceira obrigada 
a dar-lhe, dos rendimentos dos ditos papéis de 
crédito, a pensão anual de 155.000 réis, a qual 
lhe será entregue em duas prestações semes-
trais», pelos bons e dedicados serviços que pres-
tou como governanta de sua casa desde 1884.

À mesma Maria da Glória legou mais 400.000 
réis, as roupas de cama e mesa, uma cama, devi-
damente aparelhada, uma mesa-de-cabeceira, 
uma cómoda, um toilette, um guarda-vestidos e 
seis cadeiras, à sua escolha.

Determinou ainda que o remanescente de 
toda a herança fosse dividido em duas partes 
iguais, instituindo herdeiros de uma parte os 
filhos do irmão Félix da Cunha Leão e da outra 
parte as filhas e filho Luís da irmã Maria Rita da 
Cunha Leão.

Nomeou testamenteiros em primeiro a Ma-
nuel Maria Pinto dos Santos, em segundo, ao 
Comendador [da Ordem Militar de Nossa Se-
nhora da Conceição de Vila Viçosa] José Moreira 
Pimenta da Fonseca; e, em terceiro, ao referido 
sobrinho Alberto da Cunha Leão Filho. A quem 
aceitasse deixou 500.000 réis…

787.000 réis. Ao já referido Manuel Pereira Mar-
ques um conto de réis, em moeda brasileira.

Ao sobrinho Alberto deixa «como lembran-
ça de família e para seu estudo e recreio de espí-
rito, os meus livros denominados: - “Os Lusíadas”, 
de Camões, edição do Gabinete Português de 
Leitura do Rio de Janeiro; - “A Arte e a Natureza”, 
oito volumes, incluindo, os respectivos quadros; 
- “A Enciclopédia Portuguesa” de Maximiano Le-
mos; a “História Natural”, de Júlio de Matos; e a 
“Ilustração Brasileira”, um volume; também lhe 
deixo a minha Comenda de Cristo e respectivo 
colar, conjuntamente com o quadro que con-
tém as assinaturas dos amigos que m’a oferece-
ram no Rio de Janeiro, em 20 de Novembro de 
1875. - A medalha de ouro com o diploma de 
Benemérito da Caixa de Socorros de D. Pedro V, 
do Rio de Janeiro; - o diploma de benemérito do 
Retiro Literário Português, do Rio de Janeiro; - e 
o quadro, mais antigo, que encerra em grupo os 
retratos, de meus pais e de meus irmãos Alberto 
e Maria».

Todos os restantes livros, entre os quais se 
contam a edição especial de Emílio Biel, n.º 8, dos 
“Lusíadas” de Camões”, “Atala” de Chateaubriand, 
Expedições d’África, de Serpa Pinto, Capelo e 
Ivens, e “Dicionários da Língua Portuguesa”, de 
Morais, foram deixados à Biblioteca Municipal 
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientado-
res 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 arquitetónico.

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

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

PUB

PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1. (…), livro de poemas de Fernando Pessoa, o único 
em português, posto à venda no dia 1 de dezembro de 
1934; 7. Post-scriptum (abrev.); 9. Composição poética 
de assunto elevado e destinada ao canto; 10. Elemento 
de formação de palavras que exprime a ideia de ovo; 11. 
(…), primeira parte do livro; 13. Tenebroso; 15. Lista; 17. 
Antigo nome da nota musical dó; 18. Contração dos pro-
nomes “me” e “a”; 20. Caminhavas para lá; 22. Interjeição 
designativa de dor ou repugnância; 24. Almofariz; 26. Sul-
co natural ou artifi cial por onde passa água; 28. Recitei; 
29. Juízo; 31. (…) Português, segunda parte do livro; 43. 
Alternativa; 44. Segundo; 45. Criada de quarto.

VERTICAIS
2. Resultado falso; 3. Sigla de Save Our Souls; 4. Nome 
do primeiro homem, criado á imagem de Deus, segundo 
o relato bíblico do Génesis; 5. Prefi xo (Terra); 6. Dá mios; 
7. País que se localiza na Europa Mediterrânea, na zona 
Oeste da Península Ibérica; 8. Produzo som; 11- Bromo 
(s.q.); 12. Parte imaterial do ser humano; 14. A tua pessoa; 
16. Contração de “em” com “a”; 19. Elevado; 20. Desco-
nhecido; 21. Senhor (abrev.); 23. “É a (…)!”, exclamação 
que termina o livro; 24. Espada; 25. Graceja; 27. Preposi-
ção que indica lugar; 30. Quatro em numeração romana; 
32. Prefi xo que exprime a ideia de anterioridade (no tem-
po ou no espaço), superlatividade, superioridade (liga-se 
sem hífen ao elemento seguinte); 33. Levantei; 37. Re-
bordo do chapéu; 38. Interjeição que designa dúvida ou 
menosprezo; 40. Nome da letra grega correspondente a 
n; 41. Cento e um em numeração romana; 42. Eles.

SUDOKU

Amarelo
Castanhas
Chuva
Desfolhada
Dezembro

Dióspiros
Estação
Folhas
Magusto
Migração

Novembro
Nozes
Outono 
Outubro
Romãs

Setembro
Trovoada
Uvas
Vento
Vindima

Associação Humanitária
dos Bombeiros

Voluntários de Paredes
CONVOCATÓRIA ASSEMBLEIA GERAL

Nos termos do Artigo 23.º dos Estatutos, convoco a As-
sembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Paredes, para reunir em Sessão Ordinária a 
realizar no dia 15 de Novembro, pelas 21 horas, no Salão No-
bre do Quartel Sede, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

1. Discussão e aprovação do Orçamento Rectifi cativo do ano 
2017, proposto pela Direcção, bem como do respectivo pare-
cer do Conselho Fiscal.
2. Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento 
para o ano 2018, proposto pela Direcção, bem como do res-
pectivo parecer do Conselho Fiscal.
3. Trinta minutos para discussão de assuntos de interesse da 
Associação.

Não havendo a presença de metade dos associados a 
Assembleia-Geral funcionará meia hora depois, em segunda 
convocatória, com qualquer número de associados, conforme 
artigo 32.º dos Estatutos.

Paredes, 27 de Outubro de 2017

O Presidente da Assembleia Geral,

António do Couto Ferreira

“Os documentos para consulta dos Srs. Associados rela-
tivos ao Orçamento Rectifi cativo do ano 2017, Plano de Ac-
tividades e Orçamento para o ano 2018, encontram-se dis-
poníveis para o efeito do dia 20/11/2017 até 27/11/2017, no 
horário de expediente, no Rés-do-chão da entrada principal 
de acesso ao Salão Nobre.” 
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Rebordosa

CelestinoMoreira Ferreira
Faleceu

Celestino Moreira Ferreira faleceu no passado 
dia 21 de outubro, com 85 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes, e residente na 
Rua Senhora da Ajuda. Era solteiro e deixa na maior 
dor seus irmãos, sobrinhos e demais família.

Rebordosa

Alberto Fernando
Martins Ribeiro

Faleceu
Alberto Fernando Martins Ribeiro faleceu no 

passado dia 29 de outubro, com 74 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa e residente na Rua da Lage, 
n.º 83, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria Amélia Ferreira 
de Brito, que deixa na maior dor juntamente com seus fi lhos, noras, 
genros, netos e demais família.

Vilela

Vítor Joaquim da Silva Leal
Faleceu

Vítor Joaquim da Silva Leal faleceu no passado 
dia 28 de outubro, com 57 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e resi-
dente na Avenida de São José, n.º 112, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
Sua mãe, fi lho e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fale-
cimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada domingo, dia 5 de novembro, pelas 10:15 horas, na capela 
de São José, Vilela. 

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

Vilela

Maria Adelaide
Martins Ribeiro Coelho

Faleceu
Maria Adelaide Martins Ribeiro Coelho faleceu no 

passado dia 27 de outubro, com 62 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Cerva, concelho de Ribeira de Pena e residente 
na Rua Maestro Virgílio Pereira, BL-C, n.º 23 r/c dto., freguesia de Vilela, 
concelho de Paredes. Era viúva de António Maria Ferreira Coelho.

Agradecimento
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando do fale-
cimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada sexta-feira, dia 3 de novembro, pelas 19 horas, na igreja 
paroquial de Vilela. 

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

Beire

Joaquim Fernando
de Sousa Costa

Faleceu
Joaquim Fernando de Sousa Costa faleceu no 

passado dia 27 de outubro com 56 anos de idade. 
Era natural de Casais, Lousada e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Maria de Fátima Moreira de Meireles.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Francisco Coelho da Silva
Faleceu

Francisco Coelho da Silva faleceu no passado 
dia 21 de outubro com 85 anos de idade. Era natural 
de Nevogilde, Lousada e residente em Beire, Pare-
des. Era viúvo de Justina da Silva Freire.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Alice Alves Pinheiro
Faleceu

Alice Alves Pinheiro faleceu no passado dia 24 
de outubro com 93 anos de idade. Era natural de Se-
roa, Paços de Ferreira e residente na Rua Albano 
Jesus Amaral, n.º 1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era 
viúva de José Ferreira da Silva. 

Agradecimento
Suas fi lhas, genros, netos e demais família vêm por este meio 

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

Lordelo

Maria da Costa Dias
Faleceu

Maria da Costa Dias faleceu no passado dia 
18 de outubro com 85 anos de idade. Era natural 
de Frazão, Paços de Ferreira e residente na Rua 
da Campa, n.º 541, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Eduardo Teles Martins. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias
dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 
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FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com  |  www.oparedense.p

Saiba como receber
o jornal em sua casa

visitando-nos:

o seu QUINZENÁRIO de eleição

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

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

ASSEMBLEIA GERAL
C O N V O C A T Ó R I A
Em função do disposto pelo n.º 1 do artigo 23.º 

dos estatutos, convocam-se os associados da ADIL 
– Associação para o Desenvolvimento Integral de 
Lordelo – a reunir em sessão ordinária de Assem-
bleia-geral, pelas 20h30 no dia 23 de novembro de 
2017, na sede da associação, nos termos estabe-
lecidos estatutariamente pela alínea c) do n.º 2 do 
art.º 22, com a seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS
Apresentação, apreciação, discussão e votação 

do Orçamento e do programa de ação para o próxi-
mo ano de 2018.

Discussão de outros assuntos de interesse para 
a associação.

Lordelo, 31 de outubro de 2017

O Presidente da Assembleia-geral da ADIL,

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 estive-
rem presentes mais de metade dos associados com 
direito a voto, a assembleia reunirá 30 minutos mais 
tarde com qualquer número de sócios.
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