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O designer de calçado Daniel Gonçalves foi um dos gran-
des vencedores dos prémios europeus Fashion Design 
Competition. 

O Orçamento para 2018 foi aprovado na Assembleia Municipal de Paredes com os votos a favor do PS e da CDU
e a abstenção dos eleitos pelo PSD e CDS-PP. Desde 2009 que um orçamento não era aprovado sem votos contra. 

No jantar de aniversário o presidente da direção, Pedro 
Silva, anunciou a reativação da modalidade de hóquei em 
patins. 

União de Paredes fez 93 anos Jovem paredense premiado

■ Alexandre Almeida diz que as 
forças políticas compreenderam o 
“grande esforço” que o executivo vai 
ter de fazer para pagar a “herança 
pesada” deixada por Celso Ferreira.

■ Dos 23 milhões de euros de despe-
sas previstas para o próximo ano, 21,5 
milhões dizem respeito a obras con-
tratualizadas pelo anterior executivo, 
que só serão pagas em 2018.

■ O Orçamento para 2018 está ainda 
condicionado pelo facto de a câmara 
estar impedida de aceder a fundos co-
munitários, até um montante total de 
6 milhões de euros. 

■ O IMI não pode baixar em 2018 
devido ao incumprimento das me-
didas contratualizadas no âmbito 
do PAEL, revelado num relatório da 
Inspeção Geral de Finanças.

Assembleia Municipal aprovou

“ORÇAMENTO DE MÁ HERANÇA” 
—  Pág. 2 e 3

Feira Franca
passa a quinzenal

Mário Sousa reeleito 
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Assembleia Municipal aprovou
“ORÇAMENTO DE MÁ HERANÇA” 

 O PSD absteve-se, mas acusou Alexandre Almeida de denegrir o passado para justificar o incumprimento das promessas eleitorais.
 A CDU deu um voto de confiança ao executivo e votou favoravelmente.
 O CDS diz que a proposta apresenta mais despesa que receita e por isso absteve-se. 

Helena Nunes (texto)

A 
Assembleia Municipal 
de Paredes aprovou, 
na última sexta-feira, 
dia 22, o Orçamento 
Municipal para 2018. O 

documento foi aprovado com os 
votos a favor do PS e da CDU e as 
abstenções das bancadas do PSD e 
do CDS-PP.

O primeiro Orçamento da maio-
ria socialista na câmara municipal, 
que Alexandre Almeida já apelidou 
de “Orçamento de Má Herança”, 
reflete o mau estado financeiro em 
que o executivo de Celso Ferreira 
(PSD) deixou a autarquia. O novo 
executivo vai ter de pagar cerca de 
21,5 milhões de euros de despesas 
já contratualizadas, sendo que 15 
milhões são de obras lançadas em 
2017, ano de eleições, dos quais só 
foram pagos pouco mais de 500 mil 
euros. (VER PÁGINA 6)

Acresce a isto o facto de a câ-

mara de Paredes estar impedida de 
receber fundos comunitários até 
a um valor total de 6 milhões de 
euros, devido ao processo movido 
pelo Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF). Em novembro, 
o executivo de Alexandre Almei-
da tomou ainda conhecimento de 
um Relatório da Inspeção Geral das 
Finanças que mostra que o municí-
pio não estava a cumprir os com-
promissos assumidos no âmbito do 
Programa de Apoio À Economia Lo-
cal (PAEL), estando por isso impedi-
do de baixar o Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) em 2018. (LER 
TEXTO PÁGINA 5)

Apesar deste cenário, Alexandre 
Almeida voltou a dizer que vai pro-
curar desbloquear a situação dos 
fundos comunitários e pedir uma 
nova auditoria à IGF para apurar a 
atual situação financeira da câma-
ra. Em cima da mesa está também 
a hipótese de realizar uma audito-
ria externa às contas, para dissipar 
qualquer dúvida.

Da bancada do PS saíram 
sobretudo críticas à “ges-
tão ruinosa do PSD”, mas 

também houve quem elogiasse a 
capacidade de resiliência do novo 
executivo. Foi o caso do deputado 
Rui Silva (PS) que destacou o refor-
ço de 10% nas transferências para 
as juntas de freguesia e o aumento 
dos apoios sociais. 

Na mesma linha, o deputa-
do Luís Garcia elogiou a atitude 
de Alexandre Almeida, que “não 
enveredou por um caminho de 
vitimização”, mas “apresentou 
uma alternativa a seguir, na 
educação, cultura, desporto”.

O socialista disse que “o or-

çamento está hipotecado pela 
gestão ruinosa do PSD”, pelo 
processo do OLAF e o relatório da 
IGF que impede de baixar o IMI e 
incitou o PSD a pedir desculpas 
aos paredenses, pelos “erros do 
passado”.

Já João Reis lamentou que o 
executivo anterior tivesse “es-
condido a realidade” e disse 
não compreender a atitude dos 
sociais-democratas que vêm 
agora apresentar propostas que 
não conseguiram concretizar 
durante mais de 20 anos. “De-
pois de ver estes números é 
preciso ter lata para apresen-
tar estas propostas”, criticou.

PS realça aumento de 10%
nas transferências para as
freguesias e dos apoios sociais

CDU deu um voto
de confiança ao
executivo.
O CDS criticou o
aumento da despesa

Pela CDU, Cristiano Ribeiro sus-
tentou que o orçamento mostra 
uma situação urgente que os presi-
dentes de junta devem tentar com-
preender, mas não deixando cair as 
bandeiras da população. “Vamos 
dar o benefício da dúvida a este 
executivo. Mas também é preciso 
dar sinais de que restabelecida 
alguma normalidade orçamental 
se possam encontrar soluções de 
desenvolvimento que a todos in-
teressem”.

Já Jorge Ribeiro da Silva justi-
ficou o voto de abstenção do CDS 
com o facto de a proposta de Or-
çamento apresentar mais despesa, 
que não é acompanhada de receita.
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“O voto favorável da CDU 
não é um salto no escuro, é um 
sinal para o executivo de que 
compreendemos alguns dados 
que foram expostos. No futuro 
estaremos cá para avaliar” – 
Cristiano Ribeiro da CDU 

O que disseram
os partidos:

“A proposta de Orçamento 
apresenta mais despesa, sem 
que seja acompanhada de re-
ceita. Era público que existia a 
questão do OLAF e o incumpri-
mento do PAEL. Estávamos em 
ano eleitoral e todos viram o 
volume de obras que estavam 
a ser realizadas”, argumentou o 
deputado do CDS, Jorge Ribeiro 
da Silva.

“Embora não concorde com 
a proposta de Orçamento, a 
bancada do PSD vai abster-se. 
No futuro, não queremos que 
tenham desculpas para não des-
cer o IMI”, declaração de voto do 
PSD, feita pelo deputado Ricardo 
Santos.

“O PSD deixou a câmara 
completamente endividada e 
sem dinheiro para pagar as dí-
vidas. Mesmo com esta conjun-
tura temos, fi nalmente, um au-
mento das transferências para 
as freguesias, um aumento nos 
apoios sociais e, acima de tudo, 
uma gestão rigorosa”, deputado 
do PS Rui Silva.

PSD fala em desculpas para justifi car
incumprimento eleitoral

Da bancada do PSD vieram as 
críticas. Logo no período an-
tes da ordem do dia o depu-

tado Alberto Soares Carneiro acu-
sou o executivo de usar a desculpa 
do passado para justifi car o incum-
primento das promessas eleitorais. 

“O seu discurso descredibiliza 
a classe política. É o clássico de de-
negrir o passado para justifi car a 
falta de cumprimento das promes-
sas eleitorais. O senhor sabe bem 
que o PAEL permite baixar o IMI e 
também sabe que com uma sim-
ples garantia pode resolver a qu-
estão dos fundos comunitários. As 
suas desculpas não fazem grande 
sentido”, criticou o social-democrata, 
desafi ando depois o presidente da câ-
mara. “Não ameace com auditorias 
ao IGF. Amanhã mesmo aprove na 
câmara um pedido de inspeção às 
contas dos mandatos do PSD”. 

Em resposta, Alexandre Almeida 
advertiu o deputado Alberto Soares 
Carneiro para a importância de falar 

verdade. “Eu não venho aqui descul-
par-me, venho apresentar factos. E 
o relatório da IGF diz textualmente 
que a câmara não cumpriu com as 
obrigações que tinha e como tal 
não podia descer a taxa de IMI”.

Sobre o processo do OLAF, Ale-
xandre Almeida voltou a dizer que 
não sabia que a câmara estava im-
pedida de receber fundos comu-
nitários, ao contrário de algumas 
pessoas com responsabilidades na 
câmara. “Só um irresponsável di-
ria que uma câmara sem fundos 
comunitários poderia perder 2,5 
milhões de euros de receita de 
IMI e eu não sou nenhum irres-
ponsável”, frisou o autarca.

 “Neste momento a câmara 
já violou a Lei dos Compromis-
sos em 19 milhões de euros e por 
isso não se podia dar ao luxo de 
gastar 10 mil euros naquela rece-
ção dos rotários no Parque José 
Guilherme, em Paredes”, atirou o 
autarca, referindo-se à cerimónia 

de tomada de posse de Alberto 
Soares Carneiro como Governa-
dor do Distrito 1970 do Rotary 
Internacional.

Já no período da ordem do 
dia, o deputado Meireles Bran-
dão (PSD) considerou que este 
orçamento “não é amigo das 
famílias e não tem incentivos 
para a criação de emprego”. 
Na mesma linha, Ricardo Santos 
(PSD) criticou o executivo socia-
lista por elaborar um orçamento 
que “apenas castiga quem mais 
precisa”. 

O clima de crispação entre PS e 
PSD marcou de resto toda a sessão 
da assembleia municipal, incluindo 
o ponto em que foi dado a conhe-
cer o relatório da Inspeção Geral das 
Finanças que analisou as contas de 
2015 da autarquia.

Neste relatório, a IGF diz que 
a câmara de Paredes não estava a 
cumprir com os pressupostos assu-
midos no âmbito do PAEL, nomea-
damente na redução do endivida-
mento e que, por isso, não podia 
baixar o IMI. Apesar de estar impe-
dido de cumprir a promessa elei-

toral em 2018, Alexandre Almeida 
acredita que o executivo terá con-
dições para o fazer em 2019. “Se o 
Tribunal de Contas der o visto ao 
empréstimo, posso garantir-vos 
que no próximo ano estaremos 
aqui a aprovar a descida do IMI 
para 2019”, disse o autarca.

O empréstimo de médio e longo 
prazo no valor de 29,5 milhões de 
euros, que foi aprovado por todas 
as bancadas, vai servir para liquidar 
outros empréstimos antigos, permi-
tindo ao município poupar 1,3 mi-
lhões de euros por ano.
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“INDÍCIOS DE ILEGALIDADE” levam
executivo a pedir auditoria às contas 

 O atual presidente Alexandre Almeida acusou o anterior executivo de deixar 21,5 milhões em obras para pagar em 2018.
 Orçamento do próximo ano está condicionado pelo desequilíbrio das contas e pelo impedimento de aceder a fundos comunitários.

Helena Nunes (texto)

A 
situação grave das con-
tas da câmara municipal 
de Paredes e os indícios 
de descontrolo e ilega-
lidade nas opções da 

gestão municipal anterior vão levar 
o novo executivo (PS) a pedir à Ins-
peção Geral das Finanças (IGF) uma 

auditoria às contas.
O anúncio foi feito pelo atual 

presidente, na conferência de im-
prensa realizada a 14 de dezembro. 
Alexandre Almeida também não 
coloca de parte a realização de uma 
auditoria externa às contas do mu-
nicípio.

O autarca revelou que a situa-
ção financeira “é bem mais grave 
do que alguma vez poderia ter 

equacionado” e que a dívida acu-
mula a aquisição de bens, a contra-
tação de serviços e diversas obras 
herdadas do executivo anterior, que 
só serão pagas a partir de 2018.

“Só no ano passado foram con-
tratualizados 15 milhões de euros 
em empreitadas, que ficaram por 
pagar”, disse Alexandre Almeida, 
apresentando depois alguns dados 
sobre as contas difíceis que herdou 

no município, liderado durante mais 
de duas décadas pelo PSD.

Dos cerca de 23 milhões de 
euros de despesas de capital pre-
vistas para o próximo ano, 21,5 
milhões dizem respeito a obras 
contratualizadas pelo executivo 
de Celso Ferreira, que só serão pa-
gas em 2018. “Só 1,5 milhões de 
euros são para obras novas que 
este executivo vai lançar. Tudo 

o resto são valores por pagar 
herdados do anterior executi-
vo”, assumiu Alexandre Almeida, 
afirmando que dos 15 milhões 
em obras que foram lançadas em 
2017, ano eleitoral, só foram pa-
gos 565 mil euros. 

Além das obras lançadas em 
2017 que ficaram por pagar, há 
ainda uma despesa superior a 
3 milhões de euros, que não foi 
contabilizada nas contas, relativa 
a acordos contratualizados pelo 
anterior executivo com particu-
lares para a cedência de terrenos.

Apelidando o Orçamento de 
2018 de “orçamento de má he-
rança”, Alexandre Almeida justifi-
cou que “as contas difíceis” vão 
condicionar a atuação do novo 
executivo. No orçamento do pró-
ximo ano será incluída uma verba 
de 22 milhões de euros de ativos 
financeiros que a câmara sabe de 
antemão que não irá receber. Se-
gundo Alexandre Almeida, esta 
verba será colocada no orçamen-
to apenas para equilibrar os valo-
res das receitas e despesas.

“Temos receitas certas de 
1,5 milhões de euros, vindas do 
Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(FEF), para fazer face a 21 mi-
lhões de euros de despesa já as-
sumida em 2017 e que ficaram 
para pagar em 2018”, disse o au-
tarca, criticando o desequilíbrio 
deixando nas contas na ordem 
dos 19,5 milhões de euros.

Investigação
do OLAF
bloqueou
acesso a fundos
comunitários

O Orçamento para 2018 tam-
bém está condicionado pelo facto 
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Executivo está impedido de baixar a taxa de IMI

O 
Imposto Municipal para Imóveis 
(IMI) não vai baixar em Paredes no 
próximo ano, ao contrário do que 
tinha sido prometido em campa-

nha eleitoral, por força do incumprimento 
das obrigações a que o município estava 
comprometido no âmbito do Programa de 
Apoio à Economia Local (PAEL).

Alexandre Almeida garantiu que o im-
posto já não deveria ter baixado em 2016, 
e que, ao fazê-lo, o executivo anterior vio-
lou a lei. O entendimento do autarca está 
baseado no relatório da Inspeção Geral das 
Finanças (IGF), recebido pelo município em 
novembro, já depois das eleições autárqui-
cas, que mostra que “a câmara não estava 
a cumprir com o Estado, no final de 2015, 
as obrigações a que estava comprometi-
da pelo PAEL, referentes ao empréstimo 
de 19,7 milhões de euros, contraído em 
2013. Como tal, e de acordo com o n.º 4 
do art.º 6.º do PAEL, o município estava 
obrigado a fixar a taxa máxima de IMI, 
em vigor à data do incumprimento, sob 
pena de resolução do contrato. Para além 
disso, tal facto é passível de gerar res-
ponsabilidade financeira sancionatória 
(…) sendo imputável aos eleitos locais, a 
quem (…) competia tomar a iniciativa no 

sentido de promover (…) a fixação da taxa 
máxima de IMI para os prédios urbanos, o 
que não se verificou”, lê-se no relatório da 
IGF, que deixa também a autarquia em risco 

de ter de devolver os 19,7 milhões de euros 
que recebeu no âmbito do PAEL.

Alexandre Almeida lamentou que a “ges-
tão ruinosa anterior” tenha deixado o exe-

cutivo em funções “de pés e mãos atadas” 
em matéria de IMI. “Só com uma gestão ri-
gorosa e transparente e com muita pou-
pança é que vamos conseguir reverter a 
situação”, sublinhou o autarca, garantindo 
que o seu executivo vai fazer de tudo para 
que seja possível baixar o IMI em 2019.

Alexandre Almeida garantiu ainda que 
vai solicitar à IGF uma nova auditoria para 
apurar a atual situação financeira da câma-
ra. “Se a situação em 2016 era esta, no 
final deste ano poderá ser ainda pior”, ar-
gumentou. Em cima da mesa está também 
a hipótese de realizar uma auditoria exter-
na às contas para dissipar qualquer dúvida.

Questionado pelos jornalistas sobre a 
possibilidade de existirem indícios de crime 
na gestão autárquica anterior, Alexandre 
Almeida disse não ter dúvidas de que hou-
ve uma “gestão ruinosa”, mas reforçou que 
compete à IGF apurar os responsáveis. 

“Não se trata de fazer uma caça às bru-
xas, mas não posso aceitar que alguém 
diga que entregou a câmara de Paredes 
em perfeitas condições. Porque quem diz 
isso não tem a mínima noção dos pro-
blemas”, disse o autarca, comendanto as 
declarações que o anterior presidente Celso 
Ferreira fez ao Correio da Manhã. 

de a câmara de Paredes estar im-
pedida de aceder a fundos comu-
nitários, até um montante total de 
6 milhões de euros, no âmbito do 
processo movido pelo Organis-
mo Europeu de Luta Antifraude 
(OLAF), que aponta a existência 
de “irregularidades graves” 
nos contratos de adjudicação dos 
centros escolares.

“Qualquer candidatura que 
seja submetida os fundos ficam 
retidos e abatem neste montan-
te. Cerca de 1,2 milhões de eu-
ros de fundos para obras reali-
zadas em 2017 já se encontram 
retidos”, disse Alexandre Almei-
da.

Ainda segundo o autarca, a 
câmara de Paredes tem neste mo-
mento 9,8 milhões de euros atri-
buídos no âmbito do Plano Estra-
tégico de Desenvolvimento Urba-
no (PEDU), que não pode utilizar, 
e um projeto para a construção de 
uma escola de música em Bitarães 
que está aprovado, mas não avan-
ça enquanto não for desbloquea-
da esta situação.

O mesmo acontece com as 

verbas atribuídas ao 
município no âmbito da 
Área Metropolitana do 
Porto, nomeadamente 
para a reabilitação das 
E.B 2/3 de Lordelo, Re-
bordosa e Sobreira. “Sa-
bemos que estas obras 
são urgentes, mas nes-
te momento temos 3,6 
milhões de euros que 
não podemos usar”. 

Mesmo perante este 
cenário, Alexandre Al-
meida espera conseguir 
chegar a acordo com o 
governo para a regula-
rização desta dívida ao 
longo de um período 
de 150 meses. O exe-
cutivo está disposto 
a aceitar este acordo 
para conseguir desblo-
quear os fundos euro-
peus necessários para a 
concretização de vários 
investimentos, nomea-
damente o alargamento 
da rede de água e sa-
neamento no concelho.
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 Orçamento de 62 milhões de euros é maioritariamente para pagar ordenados e dívidas do anterior executivo.
 Só em 2017, ano de eleições, o executivo de Celso Ferreira adjudicou 15 milhões de obras, que ficaram por pagar.

OPÇÕES DO ANTERIOR EXECUTIVO
condicionam Orçamento para 2018

O 
mau estado financeiro 
da autarquia e a he-
rança de 21,5 milhões 
de euros de despesas 
para pagar vão limitar 

o Orçamento do próximo ano ela-
borado pelo novo executivo socia-
lista.

Na discussão do documento, 
que foi aprovado no dia 14 em re-
união do executivo municipal, o 
presidente da câmara considerou 
que este primeiro orçamento é de 
“má herança”, porque está “condi-
cionado pelas opções políticas do 
anterior executivo”. 

O Orçamento para 2018 será de 
63 milhões de euros. Estão previs-
tos 23 milhões de euros em receitas 
de capital e 39 milhões em receitas 
correntes, onde estão incluídos os 
impostos diretos e indiretos.

Do lado da despesa, o orçamen-
to contempla uma parcela de quase 
21,5 milhões de euros que diz res-
peito a obras feitas pelo executivo 
anterior, mas que só serão pagas 
pelo atual. Desses 21,5 milhões de 
euros, mais de 15 milhões são de 
obras contratualizadas em 2017, 
ano de eleições, em que foram lan-
çadas mais de 150 obras. Só pouco 
mais de 500 mil euros é que foram 
pagos pelo anterior executivo.

“Em 2018
o passivo
vai ultrapassar
os 120 milhões
de euros”

-ALEXANDRE ALMEIDA
Presidente da câmara de Paredes

Alexandre Almeida sublinhou 
que estas obras foram lançadas em 
violação da lei de compromissos 
que impede a câmara de assumir 
despesas se não tiver receitas sufi-
cientes para as pagar nos seis meses 
seguintes. 

“A lei dos compromissos está 
violada em mais de 19 milhões de 
euros”, criticou o presidente do mu-
nicípio, contrariando os argumen-
tos do vereador do PSD, Rui Mou-
tinho, que disse que o município 
podia continuar a adjudicar obra 
porque estava a reduzir o prazo mé-
dio de pagamento a fornecedores e 
a dívida.

Mas segundo Alexandre Almei-
da o passivo da câmara municipal 
de Paredes foi de 105 milhões de 
euros em 2016 e este ano pode 
chegar aos 110 milhões. “Em 2018 
o passivo vai ultrapassar os 120 
milhões de euros, uma vez que 
a maioria das obras só será paga 
nessa altura”, explicou.

Como se isto não bastasse, o 

Helena Nunes (texto) município está im-
pedido de receber 
fundos comunitários 
até ao valor total de 6 
milhões de euros, de-
vido às irregularidades 
apontadas pelo Or-
ganismo Europeu de 
Luta Antifraude (OLAF) 
e também de baixar o 
IMI em 2018 por força 
do incumprimento dos 
compromissos assu-
midos no âmbito do 
Plano de Apoio à Eco-
nomia Local (PAEL).

O vereador Rui 
Moutinho (PSD) criti-
cou o “discurso de coi-
tadinho” do atual exe-
cutivo, argumentando 
que se a câmara fosse 
assim tão mal gerida 
não teria conseguido 
diminuir a dívida em 
20 milhões de euros 
nos últimos três anos. 
“Os números que o 
senhor apresenta são 
malabarismo”, atirou.

Em resposta, o ve-
reador Paulo Silva (PS) 
garantiu que o execu-
tivo não faz malaba-
rismo, mas terá de ser 
contorcionista para 
corrigir os problemas 
deixados pelo PSD. 
“Gostaríamos de baixar o IMI mas 
não o podemos fazer porque so-
mos pessoas honradas e é isso 
que vamos mostrar aos pareden-
ses”, sublinhou.

Ainda assim, Rui Moutinho vol-
tou a atacar o presidente da câmara, 
garantindo que este já tinha conhe-
cimento dos dados dos relatórios 
parcelares anteriores, da Inspeção 
Geral de Finanças (IGF) e que mes-
mo assim prometeu na campanha 
eleitoral baixar a taxa de IMI. “Ou 
mentiu aos paredenses ou fez 
de conta que olhou para os rela-
tórios. O seu partido ganhou as 
eleições com promessas que não 
está a cumprir. Os paredenses são 
inteligentes e saberão dar a res-
posta certa a isso”, acusou.

O PSD acabou por votar contra 
o Orçamento para 2018, por este 
não conter nenhuma das propostas 
apresentadas pelos seus vereado-
res, como a descida da taxa de IMI 
para 2018 e o pagamento integral 
dos manuais escolares.

No final da votação, Alexandre 
Almeida voltou a dizer que, embora 
esteja impedida de baixar a taxa de 
IMI no próximo ano, a autarquia vai 
reforçar em 2018 os apoios sociais 
aos idosos e as verbas transferidas 
para as juntas de freguesia.  Vai 
também garantir o pagamento dos 
manuais escolares, apoiar as empre-
sas e o empreendedorismo no con-
celho, tal como tinha prometido na 
campanha eleitoral.
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A 
câmara muni-
cipal de Pare-
des já devolveu 
178 mil euros 
às famílias pa-

redenses relativos à com-
participação dos manuais 
escolares. A informação foi 
confirmada pelo vereador 
da educação, Paulo Silva, 
durante a última reunião de 
câmara. Dos 2784 pedidos 
que foram entregues na au-
tarquia até 30 de novembro 
último (data limite para a 
formalização dos pedidos) 
2586 já foram tratados pe-

A 
feira franca que 
se realizava to-
dos os domin-
gos no Parque 
José Guilherme, 

em Paredes, vai passar a 
realizar-se apenas de 15 em 
15 dias e só com antiguida-
des, velharias e artesanato.

As alterações constam do 
novo projeto de regulamento 
da Feira Franca apresentado 
pelo atual executivo, em reu-
nião de câmara, que será agora 
submetido a consulta pública.

Quando entrar em vigor, 
passará a ser proibida a venda 
de frutas e legumes nesta feira, 
a bem da sustentabilidade do 
comércio tradicional da cidade. 
“Queremos manter as feiras 
francas que dão animação à 
cidade, mas fomos sensíveis 
aos argumentos dos comer-
ciantes que se queixavam da 

C
omo é de fácil entendimento, o “bem-comum” é 
o sentido da conquista social expressa em algo 
positivo de que todos podem usufruir.

É das normas concluir que a construção do 
bem-comum não é possível sem a dignifi cação do 

trabalho e sem a concretização de políticas de justiça social.
Notório é que se torna necessário a quem governa te-

nha um verdadeiro conceito da verdade da vida e do ho-
mem, sendo certo que a economia social é um importante 
pilar da democracia, que só se consolida, efetivamente, 
com melhorias dos níveis de vida de quem trabalha.

Todos sabemos ser urgente corrigir as desigualdades 
sociais para que o nosso país tenha futuro e não se afaste 
da Europa a que, realmente, pertence.

As estruturas sociais e as mentalidades das pessoas não 
podem estagnar. É preciso favorecer e restaurar a política 
de princípios, ir ao encontro da maior pobreza e praticar a 
solidariedade sem o espalhafatoso exibicionismo, tão cor-
rente na nossa sociedade e, particularmente, nos políticos, 
em geral. Terá de existir também, no que à personalidade 
diz respeito e aos deveres e direitos dos cidadãos, igualda-
de de honra, de mérito, de dignidade, de consolidação e 
de oportunidades.

Ao governo concelhio atual, tal como o dissemos aos 
anteriores, e porque deste esperamos, sinceramente muito 
mais, lembramos que a construção do bem-comum não 
deve dispensar o debate de ideias, o contributo intelectual 
para o avanço democrático do pensamento político.

2018 vai ser, naturalmente, um ano em que o executivo 
vai ter de mostrar a raça de que é capaz, atentas as difi culda-
des económico-fi nanceiras deixadas pelos cessantes, inco-
modados, naturalmente, por ver mostrada aos munícipes a 
situação de falência em que se encontram as fi nanças muni-
cipais. Sem espaço para uma fundamentada contestação, é 
de uma intragável coerência apodar o atual presidente, que 
até sabe da poda, de se estar a “fazer de coitadinho”!

Esperamos que o ano de 2018 não nos traga mais amar-
gos de boca do que os já anunciados e cujo prenúncio nos 
deixa de pé atrás. No entanto, uma coisa nos satisfaz, que é 
crer ver os autarcas a fazer aquilo que deve ser feito.

Não vão ter tempo nem meios para implementar obras 
novas, que o dinheiro não estica, mas irão fazer um exaus-
tivo levantamento das necessidades dos munícipes e das 
correções a implementar, onde tal, ainda for exequível, e 
dando razão ao brasileiro Tiririca: “Pior có que tá, não fi ca”!

Desejamos a todos um Bom 2018.

2018 – A busca
do bem-comum

Manuais escolares: devolvidos
178 mil euros às famílias

Feira Franca passa a
realizar-se de 15 de 15 dias 
 O projeto de regulamento aprovado em reunião do executivo proíbe ainda a venda de 
frutas e legumes nesta feira.

concorrência desleal, sobre-
tudo na área das frutas e le-
gumes”, explicou o presidente 
da câmara, Alexandre Almeida, 
que já tinha prometido criar 
um regulamento para discipli-
nar a Feira Franca.   

Além da restrição dos 
produtos que podem ser 

vendidos na feira, o execu-
tivo está ainda a ponderar a 
aplicação de uma taxa sim-
bólica de 1 euro por feira aos 
vendedores que queiram 
vender ali os seus produtos.

Já no início de novem-
bro o executivo socialista de 
Alexandre Almeida decidiu 

mudar a Feira Franca para o 
Largo da Feira, em resposta 
às reclamações de muitos co-
merciantes e moradores da 
cidade, que se diziam impe-
didos de usufruir do Parque 
José Guilherme ao domingo, 
por causa do movimento que 
a feira gerava.

Helena Nunes (texto)

 Até ao fi nal de dezembro deverão ser pagos todos os pedidos de comparticipação entre-
gues na câmara.

cesso ficará concluído.
O município estima de-

volver cerda de 270 mil eu-

ros às famílias paredenses 
pela comparticipação dos 
manuais escolares, tendo já 
sido entregues 178 mil.

Esta foi a primeira me-
dida posta em prática pelo 
executivo de Alexandre Al-
meida, logo após a toma-
da de posse, para cumprir 
uma promessa eleitoral e 
comparticipar a compra 
dos manuais escolares aos 
alunos do 2.º e 3.º ciclos e 
ensino secundário, matricu-
lados em estabelecimentos 
de ensino público no con-
celho de Paredes. 

los serviços, garantiu o ve-
reador, admitindo que até 
ao final de dezembro o pro-
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 Na terceira reunião da assembleia a oposição voltou a chumbar os nomes propostos pela presidente para o lugar de tesoureiro.

JUNTA DE VILELA
CONTINUA SEM FORMAR EXECUTIVO

A 
presidente da 
junta de Vilela, 
Mariana Machado 
(PSD), continua 
sem conseguir 

formar executivo, após três re-
uniões consecutivas. Na últi-
ma assembleia, realizada a 19 
de dezembro, as negociações 
entre PSD, PS e CDS voltaram 
a fracassar. Mariana Machado 
vai gerir a junta em duodéci-
mos, tendo por base verbas 
do Orçamento de 2017, já 
que não existe um executivo 
eleito para votar o Orçamento 
para o próximo ano.

A presidente eleita pelo 
PSD queria ter um executi-
vo da sua confiança política, 

mas PS e CDS chumbaram as 
propostas apresentadas, por 
entenderem que devem ter 
um lugar no executivo, para 
que seja “respeitada a von-
tade dos eleitores que não 
deram a maioria ao PSD”. 

Mariana Machado já tinha 
recusado a possibilidade de 
formar um executivo tripar-
tidário. Na segunda reunião, 
acabou por dar um lugar ao 
PS, sendo Célia Rocha elei-
ta para secretária, mas disse 
que não abdicava de ter um 
elemento da sua equipa no 
executivo. Por isso, no dia 19, 
voltou a propor os nomes de 
José Cruz, ex-presidente da 
junta, e de José Ferreira da Sil-
va, tesoureiro no mandato an-
terior, para ocupar o lugar de 

tesoureiro. As duas propostas 
foram chumbadas pela opo-
sição e a presidente da junta 
acusou PS e CDS de “fazer 
uma aliança política para 
prejudicar o seu trabalho”.

“Estou de consciência 
tranquila quanto a este 
assunto. Não entendo a 
posição do PS que está 
representado no executi-
vo, com um elemento que 
eles próprios escolheram, 
mas continua a inviabili-
zar uma solução”, criticou 
a autarca.

Rui Machado, candidato 
do PS nas últimas autárquicas, 
acusou a presidente de “estar 
sempre a bater na mesma 
tecla”, apresentando apenas 
dois nomes para o cargo de 

tesoureiro quando há outros 6 
que podem ser propostos. “Se 
o PS propôs nas últimas elei-
ções a mudança é lógico que 
não concorda com a conti-
nuidade de dois elementos 
que já estavam no anterior 
executivo”, sustentou.

Já Carlos Moura, cabeça 
de lista do CDS nas últimas 
eleições, entende que, por 
não ter maioria, a presiden-
te tem de ceder e que o CDS 
tem direito a um lugar no 
executivo. Carlos Moura quis 
entregar o seu lugar de líder 
a Célio Martins, número dois 
do CDS, mas Mariana Macha-
do manteve a sua posição.

“A lei não diz que cada 
partido que concorre às 
eleições tem direito a um 

lugar no executivo e por 
isso o senhor não tem di-
reito a nada. Já demonstrei 
abertura ao dar um lugar 
ao PS, mas não vou abdi-
car de ter um elemento da 
minha equipa no executivo 
para me ajudar a fazer o 
meu trabalho”, reiterou.

Mesmo sem entendi-
mento, Mariana Machado vai 

continuar a marcar reuniões 
para tentar solucionar o as-
sunto. Até lá a gestão da junta 
funcionará em duodécimos, 
com verbas do Orçamento de 
2017. A presidente garantiu 
que irá fazer uma “gestão 
cuidadosa dos recursos da 
freguesia” para conseguir fa-
zer face às necessidades mais 
urgentes.

Helena Nunes (texto)

E
m janeiro deste ano 
a câmara municipal 
de Paredes adquiriu 
o antigo Complexo 
Desportivo das La-

ranjeiras em hasta pública, 
por 1,6 milhões de euros, 
mas o executivo então em 
funções, liderado por Celso 
Ferreira, só entregou um si-
nal de 320 mil euros.

“Faltam pagar 1,28 mi-
lhões de euros. O anterior 
executivo veio dizer muita 
coisa na altura sobre o Com-
plexo das Laranjeiras, mas 
não disse que faltava efeti-
vamente um pormenor, que 
era pagá-lo”, atirou Alexandre 

 O Complexo Desportivo das Laranjeiras foi adquirido pelo município em janeiro, mas só 
foi entregue um sinal de 320 mil euros. 

Complexo das Laranjeiras 
ainda por pagar

Almeida durante a reunião do 
executivo onde foi aprovada, 
por unanimidade, a minuta da 
escritura do contrato de com-
pra e venda dos prédios que 
integram a antiga zona des-
portiva de Paredes.

Na ocasião, o autarca mani-
festou a sua preocupação com 
a possibilidade de o Tribunal 
de Contas poder não aprovar o 
negócio, já que deveria ter sido 
pedido um visto prévio, tendo 
em conta o montante do con-
trato celebrado.

Caso isso venha a aconte-
cer, Alexandre Almeida garan-
tiu que o executivo irá procurar 
alternativas para garantir que o 
complexo das Laranjeiras con-
tinua na posse da autarquia.

Helena Nunes (texto)
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J
osé Carlos Barbosa é 
candidato à liderança 
do PS/Paredes, nas 
eleições agendadas 
para janeiro de 2018. 

O militante socialista, na-
tural de Beire, propõe “dar 
continuidade à mudança” 
e “promover o rejuvenesci-
mento e a união do partido 
em torno de um projeto 
sólido, sustentado na ma-
triz socialista”, liderando 
um grupo de trabalho empe-
nhado em prosseguir com o 
trabalho da comissão política 
que agora cessa funções e 
que culminou com a vitória 
do PS nas autárquicas de ou-
tubro.

“Paredes vive hoje uma 
situação económica muito 
difícil que é consequência 
de 24 anos de gestão irres-
ponsável dos executivos do 
PSD, sendo necessário uma 
comissão politica forte 
para acompanhar e defen-
der as medidas políticas a 

José Carlos Barbosa
é candidato à Comissão
Política do PS/Paredes

 O militante socialista, natural de Beire, quer promover o “rejuve-
nescimento e a união do partido em torno de um projeto sólido”.

implementar pelo execu-
tivo municipal”, sustenta o 
candidato.

O projeto encabeçado 
por José Carlos Barbosa con-
ta com dezenas de apoiantes, 
entre eles o presidente da câ-
mara municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida e o presi-
dente da assembleia munici-
pal, José Batista Pereira, man-
datário da candidatura. José 
Carlos Barbosa diz ter ainda o 
apoio de vários membros da 
assembleia municipal, pre-
sidentes de junta e diversos 
membros das assembleias de 
freguesia eleitos nas listas do 
Partido Socialista.

Já com os olhos postos 
nas autárquicas de 2021, 
José Carlos Barbosa propõe 
criar uma Comissão de acom-
panhamento e formação 
autárquica, “com o princi-
pal propósito de qualificar 
a intervenção politica” e 
“promover o aparecimento 
de novos quadros partidá-
rios”. Segundo o candidato, 
esta comissão terá também 

a responsabilidade de dar 
apoio político aos presiden-
tes de junta e autarcas elei-
tos pelo partido nas diversas 
assembleias de freguesia do 
concelho.

O socialista defende 
ainda “a pluralidade de 
opiniões” dentro do parti-
do, vendo com bons olhos a 
criação de uma equipa que 
represente as várias sensibili-
dades do partido.

José Carlos Barbosa é 
licenciado em Engenharia 
Eletrotécnica pelo Instituto 
Superior de Engenharia do 
Porto e, desde 2009, é res-
ponsável técnico da manu-
tenção dos comboios Alfa 
Pendular.

Foi membro da Assem-
bleia de Freguesia de Beire, 
de 2005 a 2013, membro 
da Assembleia Municipal 
de Paredes de 2009 a 2013 
e vereador em regime de 
substituição de 2013 a 2017. 
Atualmente é membro da 
assembleia de Freguesia de 
Beire. 

Helena Nunes (texto)
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OCDP Paredes
ofereceu ceia de Natal a carenciados

 A iniciativa contou com o apoio do Intermarché de Paredes, que forneceu os alimentos para as refeições.

Helena Nunes (texto)

MARCHA SOLIDÁRIA DE NATAL
percorreu ruas da cidade de Paredes

 A iniciativa decorreu no âmbito do programa de Natal, Ano Novo e Reis, promovido pelo município.

A
s Bandas Filarmónicas 
de Cete e Vilela desfila-
ram nas ruas da cidade 
de Paredes, animando 
a Marcha Solidária. A 

iniciativa decorreu no dia 23 de de-

propósito angariar brinquedos para 
oferecer às crianças desfavorecidas.

A marcha teve início na Casa da 
Cultura de Paredes e percorreu as 
principais ruas da cidade. Passou 
pelo Parque José Guilherme, Rua 1.º 

Dezembro, Rotunda Jorge Malheiro, 
Avenida Comendador Abílio Sea-
bra, Rotunda do Autarca e Pavilhão 
Municipal, finalizando com a atua-
ção da Banda Filarmónica de Baltar.

Segundo a câmara municipal 

de Paredes, os brinquedos doados 
neste evento destinam-se ao Banco 
de Ação Social do município e serão 
entregues às crianças desfavoreci-
das do concelho, ao longo do pró-
ximo ano. 

zembro, integrada na programação 
de Natal, Ano Novo e Reis, desen-
volvida pela câmara municipal de 
Paredes. 

Centenas de pessoas partici-
param nesta ação, que teve como 

A 
Obra de Caridade ao 
Doente e Paralítico de 
Paredes (OCDP) voltou 
a oferecer um jantar 
de Natal a cerca de 100 

pessoas e famílias carenciadas, que 
ao longo do ano, são apoiadas pela 
instituição.

A iniciativa contou este ano com 
o apoio do Intermarché de Paredes, 
que forneceu todos os alimentos para 
confecionar as refeições, e da Cruz 
Vermelha Portuguesa na organização.

Mais de 100 pessoas marcaram 
presença nesta ceia de Natal solidária, 
onde não faltou o tradicional baca-
lhau, as batatas cozidas e a tronchuda 
e muitos momentos de convívio.

Além do jantar de Natal, reali-
zado anualmente para os utentes, 
a OCDP fornece ainda duas vezes 

por semana, refeições gratuitas a 
pessoas com carências socioeconó-
micas, estando a ação integrada no 
projeto da Sopa dos Pobres.

 A ceia solidária de Natal acon-
teceu, em simultâneo, de norte a sul 
do país, no dia 16 de dezembro. Em 
comunicado, o Intermarché garante 

que no total as 61 localidades servi-
ram mais de 7 mil beneficiários da 
Cruz Vermelha Portuguesa.

Além da ceia solidária de Natal, o 
grupo ofereceu ainda mais 22 ceias 
solidárias, perfazendo um total de 83 
ceias que irão chegar a mais de 100 
mil pessoas carenciadas.
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Mário Sousa reeleito para
a presidência dos Bombeiros de Paredes

 Os novos órgãos sociais tomaram posse a 15 de dezembro, dia em que se realizou o jantar de Natal da corporação. 

M
ário Sousa foi reeleito 
presidente da direção 
dos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes, 
encabeçando a lista 

única que concorreu às eleições de 30 
de novembro. A nova direção tomou 
posse no passado dia 15 dezembro, 
em cerimónia que antecedeu o jantar 
de Natal organizado pela instituição. 
Na ocasião estiveram presentes o pre-
sidente da câmara municipal de Pare-
des, Alexandre Almeida, o vereador 

Paulo Silva, o presidente da junta de 
Paredes, Artur Silva, e representantes 
de várias coletividades.

A lista encabeçada por Mário 
Sousa, que já esteve 17 anos à frente 
dos destinos da instituição, foi elei-
ta, pela primeira vez, por unanimi-
dade, facto que o dirigente diz ser 
“a prova expressa de confiança 
nos elementos que a integram”.

“Ainda estamos a analisar 
uma série de dossiers, mas a pri-
meira coisa a fazer é terminar a 
obra que temos em mãos”, adian-
tou o presidente da instituição, fa-

lando da conclusão das obras de re-
vestimento do exterior do quartel, 
orçadas em 300 mil euros. 

Nova direção
quer renovar
o parque automóvel
e recuperar
as caves do quartel 

Além da substituição do telha-
do, toda a fachada do edifício está 

a ser requalificada, com verbas da 
própria instituição. Segundo o pre-
sidente, as obras deverão estar con-
cluídas no início de 2018. 

Nos próximos três anos, a nova 
direção pretende ainda renovar o 
parque automóvel da corporação, 
ao nível das viaturas de socorro, e 
avançar com a recuperação das ca-
ves do quartel, que estão desapro-
veitadas. 

“Estamos a estudar com os ar-
quitetos o que pode ser feito, mas 
o nosso interesse era aproveitar 
aquela área para construir um 

Mário Sousa no ato da tomada de posseO presidente da câmara Alexandre Almeida na revista aos bombeiros

Helena Nunes (texto) dormitório coletivo para a base 
de apoio logístico”, explicou Mário 
Sousa.

Na direção, José Carlos Barbo-
sa assumiu o cargo de vice-presi-
dente e Luís Humberto Heitor de 
tesoureiro. A presidir à Assem-
bleia-geral fica António do Couto 
Ferreira e no Conselho Fiscal Acá-
cio Nogueira.

 A Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Paredes 
foi fundada a 1 de junho de 1884, 
contando atualmente com cerca de 
100 bombeiros e 25 viaturas.

O 
designer Daniel Gon-
çalves foi recentemen-
te um dos grandes 
vencedores dos pré-
mios Fashion Design 

Competition. O jovem criador de 
Rebordosa trouxe para casa o pré-
mio regional - atribuído a sete paí-
ses -, bem como o prémio geral de 
calçado. A cerimónia de entrega de 
prémios decorreu no Palácio da Bol-
sa, no Porto. 

Nesta competição concorreram 
33 jovens criadores de oito países. 
O evento foi organizado pelo Cen-
tro Indústria Têxtil (CENIT), em par-

Jovem paredense vence prémio europeu
na área do design do calçado

ceria com a Associação Portuguesa 
dos Industriais de Calçado, Compo-
nentes e Artigos de Pele e Seus Su-
cedâneos (APICAPPS), a Associação 
Nacional das Indústrias de Vestuário 
e Confeção (ANIVEC), e com a Mo-
daLisboa.

Daniel Gonçalves estudou artes 
na Escola Secundária de Paredes, 
licenciou-se em Design de Produ-
to na ESAD e, atualmente, a par do 
trabalho numa multinacional do 
calçado, estuda Design do Calçado 
na Lisbon School of Design.

Na sexta-feira, 22 de dezembro, 
o designer foi recebido nos Paços 
do Concelho pelo presidente da 
Câmara de Paredes, Alexandre Al-
meida, que felicitou o jovem “pelo 

importante prémio”, que conside-
rou “um estímulo que pode ser-
vir de exemplo a outros jovens 
paredenses para apostarem mais 
na área do design e na formação 
académica”.

Alexandre Almeida considerou 
ainda “útil, para o setor da indús-
tria, existir uma maior interação 
entre escolas, designers e empre-
sários”, que motive e incremente o 
empreendedorismo.

Depois do sucesso da criação 
das botas pretas de pele e material 
sintético e inspiradas em motivos 
náuticos, vencedoras do prémio de 
design europeu, Daniel Gonçalves 
está apostado em lançar, em breve, 
uma marca própria de calçado.

 Daniel Gonçalves, natural de Rebordosa, foi um dos vencedores do Fashion Design Competition.

Helena Nunes (texto)
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C
atarina Carvalho é uma médica 
veterinária portuguesa que vive 
desde 2016 em Charlottesville, nos 
Estados Unidos da América. É nes-
ta “pequena” cidade do estado da 

Virgínia que a jovem vive com o marido, um 
investigador natural de Braga.

Catarina nasceu em Miragaia, no Porto, 
mas sempre morou em Paredes. Em 2016 sur-
giu a oportunidade de o marido se juntar a 
um laboratório de investigação líder na área 
das neurociências, sediado na Universidade 
da Virgínia, nos Estados Unidos da América. 
“Era uma oportunidade fantástica para 
ele trabalhar num laboratório de renome 
mundial, numa área em que se sente rea-

 Catarina Carvalho, 25 anos, é veterinária e trabalha nos Estados Unidos, numa organização que apoia animais abandonados.
 Partiu para a América em 2016, com o marido, investigador na área das neurociências na Universidade da Virgínia.

“Enquanto trabalhar nesta área irei ser feliz”

A 
CASPCA é 
uma organi-
zação sem fins 
lucrativos com 

cerca de 70 trabalhado-
res que apoia animais 
abandados. Ao contrá-
rio da maioria dos abri-
gos nos EUA e até em 
Portugal, os animais da 
CASPCA não são abati-
dos, mas antes recolhi-
dos e tratados para que 
futuramente possam 
ser adotados por algu-
ma família. 

Além da recolha 
dos animais, da presta-
ção dos cuidados vete-
rinários e da promoção 
da adoção destes ani-
mais, a CASPCA realiza 
ainda serviços veteriná-
rios ao público, a baixos 
custos, como a castra-
ção de cães e gatos e a 
vacinação.

“É um trabalho 
muito gratificante e 
extremamente reco-
nhecido e valorizado 
nos EUA, ao contrário 

“É um trabalho muito gratificante

e extremamente valorizado nos EUA”

A emigrante com uma paciente na CASPCA

do que muitas vezes se passa em Portu-
gal”, assume a jovem, que também faz vo-
luntariado noutras organizações de apoio 
a animais, a maior paixão da sua vida, pra-
ticamente desde que se lembra. “Enquanto 
trabalhar nesta área irei ser feliz. Só me 
falta completar os meus exames para 
exercer como veterinária neste país e me 
sentir realizada”, assume.

Catarina adaptou-se bastante rápido à 
vida nos EUA, embora reconheça imensas 
diferenças relativamente a Portugal. Apesar 
de o custo de vida ser bem mais elevado, na 
América os direitos dos trabalhadores são 
mais valorizados e os salários melhores. En-
tre muitos outros aspetos, Catarina destaca 
o preço acessível dos combustíveis, a proi-
bição do consumo de bebidas alcoólicas na 
via pública, a facilidade e rapidez para tirar a 
carta de condução, por exemplo, e também 
o consumo excessivo de fast-food.

A cidade de Charlottesville, onde a jo-
vem vive com o marido, tem cerca de 50 mil 
habitantes e cresceu em redor do campus 
Universitário, que foi originalmente dese-
nhado pelo ex-presidente americano Tho-
mas Jefferson.

Embora seja uma cidade universitária re-
pleta de jovens estudantes, Catarina garan-
te que é bastante pacata e sem o stress das 
grandes cidades norteamericanas. Tem tam-

bém uma interessante panóplia de eventos 
culturais e desportivos, espaços gastronó-
micos e de entretenimento e imensos espa-
ços verdes, o que Catarina gosta bastante. 
Além disso, é uma cidade bastante liberal, 
multicultural e histórica. “A Universidade 
da Virgínia e Monticello, residência de 
Thomas Jefferson, são Património Mun-
dial da UNESCO”, exemplifica a jovem.

De Paredes, Catarina Carvalho guarda 
sobretudo saudades da família e dos ami-
gos, dos animais de estimação, Nero e Bis-
coito, do convívio com os vizinhos, da segu-
rança de passear nas ruas e até das corridas 
no Parque da Cidade. 

Embora Portugal não lhes ofereça as 
condições necessárias para desempenha-
rem as suas funções, Catarina e Sandro 
acham possível ter uma boa qualidade 
de vida no seu país. “Pensamos que será 
mais fácil regressar e tentar vingar da-
qui a uns anos, quando tivermos expe-
riência e conhecimento na bagagem, 
um currículo melhor e algum poder 
económico. O nosso clima é ótimo e a 
comida é maravilhosa. Portugal é um 
país seguro e pacífico, com condições 
que não se encontram em mais nenhum 
país. E o povo é extramente caloroso e 
bem-disposto, o que nem sempre se 
encontra cá por fora”.

lizado e em que o seu trabalho é reconhe-
cido”, conta Catarina, que também já tinha 
estado a fazer um estágio num Hospital Vete-
rinário Universitário, em Knoxville, no estado 
americano do Tennessee. 

Como a experiência foi fantástica e a si-
tuação da Medicina Veterinária em Portugal é 
precária a jovem não hesitou em voltar, mes-
mo sabendo que o curso que tirou em Por-
tugal não seria reconhecido nos EUA. Desde 
então, tem estado a trabalhar em part-time 
como assistente de veterinária numa organi-
zação sem fins lucrativos, enquanto completa 
os exames de equivalência para poder exer-
cer a sua profissão.

“Já concluí um dos três exames que te-
nho de fazer e os próximos estão marcados 
para o início de 2018”, explica.

Catarina Carvalho em Washington com outros portugueses

Catarina e o marido Sandro num festival de cerveja em Charlottesville

Helena Nunes (texto)
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A 
Vimapur é uma empresa por-
tuguesa com uma história 
que remonta a 2004. Em mea-
dos de julho, Manuel Nunes 
decidiu aproveitar uma opor-

tunidade no mercado dos purificadores 
de água e criar a sua própria empresa.

Estabeleceu-se em Guimarães, “uma 
zona de grandes oportunidades de 
negócio”, e foi alargando a carteira de 
clientes, chegando a Famalicão, Santo 
Tirso, Póvoa de Lanhoso e a vários con-
celhos do Vale do Sousa. Seis anos mais 
tarde a Vimapur associou-se a um dos 
maiores grupos portugueses neste setor, 
a Hydroworld, com vários distribuidores 
espalhados pelo país, passando a ser o 
distribuidor autorizado na região do Vale 
do Sousa.

“Qualquer tipo
de água pode e deve

ser melhorada”
Entre os múltiplos fatores na relação 

saúde/ambiente que podem afetar a saú-
de humana está a qualidade da água. E 
é com esta preocupação que a Vimapur 
fornece produtos e serviços sofisticados 
que contribuem para incrementar os ní-
veis de saúde e bem-estar dos seus clien-
tes, tanto no mercado doméstico como 
empresarial.

A empresa faz testes à qualidade da 
água na casa do cliente, aconselhando 
depois o tipo de tratamento mais ade-
quado. “Qualquer tipo de água pode 
e deve ser melhorada. A água da rede 
por exemplo é potável, mas tem pro-
dutos químicos. E os nossos equipa-
mentos eliminam esses químicos e 
tornam a água mais pura. Para a água 
do poço é indispensável ter um siste-
ma de tratamento para proteger, por-
que a água não é controlada e de um 
momento para o outro pode ter algum 
problema, por exemplo, contrair uma 
bactéria”, explica o sócio gerente.

A Vimapur tem equipamentos para 
tratar todo o tipo de contaminação de 
água: desferrizadores para eliminar o 
ferro, descalcificadores para o calcário, 
desnitrificadores para anular os nitratos, 
e injetores de cloro ou lâmpadas ultra-
violeta que asseguram a eliminação de 
potenciais micróbios, vírus e bactérias.

No caso de a água ter vários proble-
mas, a Vimapur também dispõe de um 
equipamento mais completo que trata a 
água em vários aspetos. “A Osmose é ca-
paz de eliminar tudo o que a água tem 

VIMAPUR: Água mais segura
e saudável para cuidar da sua saúde

uA Vimapur tem sede na cidade de Paredes, na Rua Carreiro da Lama, Edifício Garden, loja 16.
uComercializa uma vasta gama de equipamentos para tratar todo o tipo de contaminação de água.

de mal. Trabalha com membranas se-
mi-impermeáveis que funcionam como 
os nossos rins. Separa o que é bom 
para um reservatório e o que é mau 
para o esgoto”, garante Manuel Nunes. 

Há também um outro equipamento 
moderno que altera o PH da água, em 
função daquilo que o cliente necessita. 
De PH ácido (abaixo de 7) para PH alcali-
no (superior a 7) e vice-versa. A água com 
PH alcalino é rica em cálcio, magnésio, 
potássio e minerais alcalinos que o cor-
po tanto precisa. Muitos profissionais de 
saúde acreditam que pode ser a chave 
para prevenir doenças. “É boa para be-
ber, para lavar alimentos e cozinhar. A 
água de ph ácido é boa para tratamen-
tos de beleza, limpeza e desinfeção”.

“Além de alterar o PH o ionizador 
deixa a água com ORP’s negativos, ou 
seja, torna a água antioxidante, que 
traz grandes benefícios para a saúde”, 
explica Manuel Nunes.

 Na Vimapur o grau de sofisticação e 
inovação dos produtos é compatível um 
serviço de excelência que é prestado aos 
clientes, por uma equipa de 10 profissio-
nais com elevados padrões de conduta. A 
prioridade é a criação de uma relação du-
radoura e de confiança entre os clientes 
e os técnicos que asseguram a instalação 
dos equipamentos e o acompanhamento 
pós venda.

Manuel Nunes acredita que é esta 
postura responsável no mercado e a am-
bição de continuar a desenvolver novos 
produtos que respondam às necessida-
des dos clientes que tornam a Vimapur 
uma empresa sólida e credível, com boas 
projeções para continuar a crescer no fu-
turo, ancorando sempre o seu sucesso na 
melhoria da qualidade de vida dos seus 
clientes.

Instalações da VIMARPUR

Descalcificadores, desferizadores e desnitrificadores

Dispensadores de água para sector empresarial

Ionizador antioxidante de água
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UNIÃO DE PAREDES
comemorou 93º Aniversário
 Pedro Silva, que assumiu a presidência há 6 meses, prometeu lutar todos os dias pelo sucesso e crescimento 
do clube.
 Em jeito de prenda de aniversário, o presidente anunciou a reativação da modalidade de hóquei em patins.

Helena Nunes (texto)

O 
União Sport Clube de Paredes 
celebrou, no passado dia 13 de 
dezembro, o seu 93.º aniversário, 
com um jantar que reuniu cente-
nas de sócios e simpatizantes do 

clube, na Quinta do Sol, em Paredes.
No seu discurso de aniversário, o presi-

dente do União, Pedro Silva, sublinhou o or-
gulho de receber a família e os amigos unio-

nistas no 93.º aniversário do clube, sublinhan-
do que aquela sala cheia “é a prova de que o 
União está vivo e bem vivo”.

Pedro Silva enalteceu também o esfor-
ço de toda a estrutura no sentido de fo-
mentar a formação e a prática desportiva e 
a dinamização de outras modalidades, no-
meadamente a reativação do Hóquei em 
Patins, modalidade com grande tradição 
em Paredes.

Este anúncio provocou uma forte ova-
ção em toda a sala. Ainda neste mandato, a 
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Campeonato
de Portugal

Séri B - 14.ª jornada

Aliança de Gandra ................0
Gondomar ...............................2

Próxima jornada:
7 janeiro 2018 (15h00)

Canelas - Aliança de Gandra

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 15.ª jornada

Baião .........................................0
Aliados de Lordelo ................1

União de Paredes ..................1
Rebordosa ...............................2

Ermesinde ...............................3
Nun’Álvares .............................1

Próxima jornada:
7 janeiro 2018 (15h00)

Nun’Álvares - Paços de Ferreira B
Lixa - Rebordosa 

União de Paredes - A. de Lordelo

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 14.ª jornada 

FC Parada .................................1
AJM Lamoso ...........................0

Sobrosa ....................................3
UDS Roriz .................................1

Próxima jornada:
7 janeiro 2018 (15h00)

S. Lourenço Douro - FC Parada 
AD Marco 09 - Sobrosa

FUTEBOL
Resultados e calendário das próximas jornada

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1  - 12.ª jornada

Aliança Gandra B ...................0
Monte Córdova ......................1

Nun’Álvares B ..........................2
Bougadense ............................2

Escola Futebol 115 ................0
Aliados Lordelo ......................3

Ramaldense ............................1
Sobreirense .............................0

Baltar .........................................0
Inter Milheirós ........................1

Vandoma .................................1
SP. Cruz .....................................2

Próxima jornada:
6 janeiro 2018 (15h00)

GDC Ferreira - Nun’Álvares B 
Aliança Gandra B - M. Gomes Costa

Dia 7 janeiro 2018 (15h00)
Sobreirense - Baltar

Aliados Lordelo B - Vandoma 

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B
Próxima jornada:

dia 30 dezembro (19h30)

Paredes - Moradores da Granja

direção pretende também alargar a 
prática desportiva a outras moda-
lidades de pavilhão. Defendendo 
que apostar na juventude é apostar 
no futuro, Pedro Silva garantiu que 
todos vão continuar a lutar pelo 
crescimento do União de Paredes.

Paulo Silva, vereador da Câ-
mara Municipal de Paredes, fe-
licitou o União Sport Clube de 

Paredes pela sua história e pela 
aposta que o clube quer imprimir 
na formação de jovens atletas. A 
Associação de Futebol do Porto 
marcou também presença através 
do seu vice-presidente, Vasco Pin-
to, que lembrou da longa crónica 
do clube, desejando as maiores 
felicidades ao União.

A organização da cerimónia 

promoveu um sorteio de um ca-
baz de Natal, com uma forte ade-
são da maioria dos presentes. Este 
sorteio foi realizado pela sócia 
número um do clube, Dona “Milu”.

Pedro Silva encerrou a cerimó-
nia com um fabuloso espectácu-
lo pirotécnico e desejou a toda a 
família Unionista um Feliz Natal e 
um Próspero 2018. 

D. “Milu” - Sócia N.º 1 do U.S.C. Paredes
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Grande Prémio de Atletismo
juntou mais de 600 atletas em Paredes

 A prova decorreu no dia 23 dezembro e contou com o apoio da autarquia e da Associação de Atletismo do Porto. 
 Secção de Atletismo da Casa Benfi ca em Paredes conquistou 4 pódios individuais e um no coletivo.

O 
17.º Grande Prémio de Atletis-
mo, organizado anualmente 
pela Casa do Benfi ca em Pare-
des (CBP), trouxe ao Parque da 
Cidade de Paredes mais de 600 

atletas de vários clubes a região, no dia 23 de 
dezembro.

A prova contou com o apoio da câmara 
municipal e da Associação de Atletismo do 
Porto e apurou os campeões regionais de 
corta-mato jovem, nos escalões de infantis, 
iniciados e juvenis e campeões regionais de 
corta-mato curto nos juniores, seniores e ve-
teranos.

Os atletas da secção de atletismo da Casa 
do Benfi ca em Paredes (CBP) destacaram-se 
sobretudo nas provas de benjamins, iniciados 
e infantis, conquistando quatro pódios indivi-
duais e um no coletivo.

O melhor resultado foi o de Rafael Jesus, 
que venceu a prova de benjamins A, com a 
marca 2m15’s. Beatriz Magalhães conquis-
tou o 2.º lugar nos iniciados, com a marca de 
9m08’s. Entre os rapazes, venceu Ruben Pires, 
da UD Várzea, com André Lopes da CBP, a fi car 
em 4.º lugar, a 14 segundos do terceiro, Nuno 
Silva da UD Várzea.

Da CBP estiveram também em destaque 
os atletas Jorge Jesus e Alexandre Moreira, 
nos infantis masculinos. Jorge Jesus subiu ao 
2.º lugar do pódio e o colega de equipa Ale-

o seu QUINZENÁRIO
de eleição

xandre Moreira terminou em 3.º lugar. O ven-
cedor foi João Bessa, da UD Várzea. Na classi-
fi cação coletiva a CBP conquistou ainda o 2.º 
lugar nos iniciados femininos, sagrando-se 
vice-campeã regional.

Além dos atletas da CBP, outras duas atle-
tas do concelho alcançaram bons resultados 
em representação dos respetivos clubes. Lara 
Lopes, da ADC Astromil, alcançou o 3.º lugar 
na prova de benjamins A.

Já Luísa Oliveira, da equipa Paredes Aven-
tura, foi segunda entre as atletas veteranas 
com mais de 40 anos, terminando a prova 
em 14m33’s, a pouca distância da vencedora 
Carla Machado. Em 3.º lugar fi cou Elizabete 
Santos, da Associação Recreativa Luz e Vida 
Gondomarense.

OUTROS RESULTADOS:
Benjamins B
Mariana Pereira – 5.º lugar
Madalena Moreira – 10.º lugar

Iniciados Fem.
Inês Magalhães – 10.º lugar
Sofi a Sousa – 14.º lugar
Bruna Cunha – 16.º lugar
Marisa Cunha – 19.º lugar

Infantis Fem.
Lara Silva – 11.º lugar
Maria Moreira – 19.ª classifi cada
Mariana Barbosa – 29.ª posição

Juvenis Masc. 
Guilherme Moreira – 9.º classifi cado

Helena Nunes (texto)
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Texto: Margarida Ferreira, 7.º B e ilustração: João Rocha, 7.º B  ●  Escola Básica de Sobreira

UMA VISITA INESPERADA

C
hegou a época natalícia, o Rui e 
a Joana estavam eufóricos com 
tudo o que havia para fazer.

- Primeiro temos de arranjar 
uma árvore muito bonita, bolas 

vermelhas e douradas, – disse a Joana.
- Não te esqueças das luzes! É muito im-

portante! Quero aquelas que piscam e ou-
tras para pôr lá fora - exclamou o Rui.

- Claro que vamos pôr luzes lá fora, tam-
bém vamos pôr um Pai Natal e outras coisas 
bonitas que encontrarmos - disse a Joana 
toda entusiasmada. 

De repente, a Joana ficou muito séria e o 
irmão perguntou-lhe:

- O que aconteceu? Estás doente? 
- Não! Esqueci-me de uma coisa muito 

importante! 
- O quê? – perguntou o Rui.
- Ainda não escrevemos as nossas cartas 

para o Pai Natal. Temos de ser rápidos senão, 
este ano, não receberemos presentes.

Os dois irmãos entraram em casa a cor-
rer e foram escrever as cartas. Pediram à 
mãe envelopes e selos e foram colocar as 
cartas no marco de correio. 

Nos dias seguintes, dedicaram-se a en-
feitar a casa, a árvore de Natal, o jardim… 

O Rui e a Joana estavam muito ansiosos pela 
noite de Natal para ver se o velhinho da Lapó-
nia tinha recebido as suas cartas a tempo.

Por fim, chegou a noite de Natal. Os dois 
irmãos estavam elétricos, sempre a correr a 
saltar, a olhar pela janela para ver se avista-
vam o trenó. Foi numa das vezes em que fo-
ram espreitar que viram um vulto a olhar para 
a casa. Acenaram e quem quer que fosse nem 
se mexeu. Voltaram a acenar e a pessoa apro-
ximou-se. Era um jovem com um ar solitário 
e parecia estar com frio. A Joana foi chamar a 
mãe e o pai, que convidaram o rapaz a entrar. 
Tinha uma cara triste e entrou muito envergo-
nhado, porque as suas roupas eram velhas e 
cheiravam mal. O pai foi buscar umas roupas 
suas e disse-lhe para ir tomar um banho antes 
do jantar. 

Durante o jantar, o jovem contou breve-
mente a sua história. Tinha saído da sua aldeia 
para procurar trabalho na cidade. Não encon-
trou, mas também não quis voltar para casa 
com as mãos vazias e ar de derrotado. 

A família resolveu ajudar o rapaz. Disse-
ram-lhe que poderia ficar a morar com eles até 
ter possibilidade de arranjar um lugar para si. 
O pai da Joana e do Rui disse que estavam a 
precisar de um ajudante num café perto do 

seu emprego e que iria lá com ele a seguir ao 
Natal. Artur nem queria acreditar na sua sorte. 
Era melhor prenda que lhe poderiam ter dado.

A noite de Natal passou a correr. A muito 
custo, a mãe conseguiu que a Joana e o Rui 
fossem para a cama e adormecessem. 

Quando amanheceu, os miúdos correram 

para ver se o Pai Natal tinha vindo durante a 
noite e para sua alegria lá estavam as prendas. 

A Joana e o Rui nunca mais poderão 
esquecer este Natal, também por causa das 
prendas, mas sobretudo porque toda a fa-
mília se sentia muito feliz por ter acolhido 
alguém que precisava. 

D
ois alunos do Conservatório de Música 
de Paredes, Tiago Jordão Pereira e Tiago 
Maia Gonçalves, da classe de clarinete do 
professor Frederic Cardoso, foram lau-
reados com o 2.º prémio no VII Concurso 

Nacional de Jovens Clarinetistas – categoria infantil e 
juvenil, respetivamente.

O concurso decorreu no passado dia 10 de de-
zembro, na Academia de Música Costa Cabral, no 
âmbito do Festival ClarMeet.Porto’17.

Tiago Maia Gonçalves iniciou os seus estudos no 
clarinete em 2012, no Conservatório de Música de Pa-
redes, na classe do professor Frederic Cardoso. Desde 
então, “tem vindo a alcançar vários prémios em con-
cursos a nível nacional”, refere a Direção Pedagógica 
do Conservatório de Música de Paredes. Recentemente, 
o jovem clarinetista alcançou o lugar de reserva na Or-
questra Jovem Portuguesa, projeto desenvolvido pela 
Orquestra de Câmara Portuguesa, sediada em Lisboa.

Tiago Jordão Pereira também iniciou os estudos 
em clarinete no Conservatório de Música de Paredes, 
mas já em 2016.

 Dois alunos do Conservatório de Música de Paredes ficaram em 
2.º lugar nas suas categorias.  O VII Concurso Nacional de Jovens 
Clarinetistas decorreu no dia 10 dezembro, no Porto.

Jovens de Paredes premiados
no Festival ClarMeet Porto’17

Helena Nunes (texto)

Tiago Jordão

Tiago Maia
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

(Continuação da edição anterior

O 
décimo segundo membro da 
lista de «republicanos iniciais» 
é António Coelho de Oliveira. 
Além da indicação de ter sido 
negociante de profissão, por en-

quanto, nada mais sabemos a seu respeito.
Segue-se José Coelho da Silva Barbosa, 

capitalista, ajudante do registo civil e escrivão 
do juízo de paz de Paredes. Foi vogal substi-
tuto da comissão municipal republicana em 
1913 e 1914, vereador municipal de 1919 a 
1923, sendo que a partir de Janeiro de 1921 
exercera também a função de secretário da 
câmara. Foi ainda vereador substituto em 
1926, ano em que faleceu.

Fortunato Gonçalves de Freitas, far-
macêutico, foi também um proeminente e 
primordial membro do PRP em Paredes. Foi 
redactor, editor e administrador do órgão 
oficial republicano O Povo, o semanário que 
publicara a lista de que aqui tratamos. Desen-
volveremos mais tarde, em futuros artigos, o 
tema da imprensa local da época e a sua ca-
pital relevância durante a Primeira República.

Segue-se um conjunto de nomes, alguns 
eventualmente abreviados, dos quais pouco 
sabemos além da respectiva profissão: António 
Augusto da Silva Júnior, industrial; José Teixei-
ra de Sousa, industrial; António Barbosa, lavra-
dor; Jerónimo Pereira, tintureiro; José Teixeira, 
jornaleiro; e Belmiro Ferreira, industrial.

O cadastro prossegue com Joaquim Gon-
çalves de Carvalho, proprietário, irmão do re-
publicano número um António Augusto. Foi pre-
sidente da comissão administrativa paroquial 
de Bitarães a partir de 1910 e vice-secretário da 
câmara municipal de Paredes entre 1914 e 1919.

Serafim Moreira da Silva, de Rebordosa, 
proprietário, também militante do PRP à data 
do 5 de Outubro, pessoa bastante próxima de 
António Augusto. Foi inclusive padrinho da fi-
lha deste, uma criança nascida pouco depois 
da revolução de 5 de Outubro e a quem fora 
dado o elucidativo nome «Outubrina Afonso». 
Serafim foi vogal da câmara municipal de Pa-
redes em dois períodos: de 16 de Outubro de 
1910 a 22 de Janeiro de 1912, e no pós-Monar-
quia do Norte, de 1 de Março de 1919 a 12 de 
Agosto do mesmo ano. Na sessão camarária de 

Foi também presidente do Sporting Clube de 
Paredes, numa direcção de que também fazia 
parte o republicano número um António Au-
gusto Gonçalves de Carvalho. Faleceu a 26 de 
Setembro de 1926.

A lista completa de «históricos» termina 
com Luís Monteiro de Sousa Magalhães, 
proprietário, irmão do anterior. Desempe-
nhou o cargo de oficial de diligências da co-
marca de Paredes.

A radiografia social ao conjunto de mem-
bros locais precursores do novo regime, per-
mite-nos concluir que os primeiros republica-
nos paredenses eram, sobretudo, membros 
de uma média/alta burguesia local. Na sua 
esmagadora maioria proprietários (8 – 32%), 
negociantes (4 – 16%), proprietários-capitalis-
tas (3 – 12%) e industriais (3 – 12%), havendo 
ainda um médico, um professor, um farma-
cêutico, um amanuense, um lavrador, um tin-
tureiro e um jornaleiro.

No que diz respeito ao exercício de cargos 
políticos e de administração no pós-5 de Ou-
tubro, importa salientar que os dois primeiros 
«históricos» seriam também os dois primeiros 
administradores do concelho de Paredes. O 
cargo de administrador era, nesta altura, o 
principal posto político-administrativo local. 
Era o elo de ligação e de efectivação do poder 
central – governo e governadores-civis – com 
as câmaras municipais, os regedores e jun-
tas de paróquia. No período revolucionário, 
i. e. nos anos de 1910 e 1911 (ano em que é 
aprovada a primeira Constituição da Repúbli-
ca Portuguesa), os administradores assumirão 
um papel de destaque, de influência, de poli-
ciamento, de vigilância, de orientação política 
e ideológica, relegando os órgãos municipais 
(executivo e senado municipal) para um plano 
meramente secundário. Ainda assim, o terceiro 
da lista de republicanos iniciais, Adriano Morei-
ra de Castro, seria presidente de câmara entre 
1912 e 1913 e José Coelho da Silva Barbosa ve-
reador, de 1919 a 1923, e ainda em 1926.

Ao nível das freguesias o mesmo sucedia 
com a figura do regedor, que nomeado pelo 
administrador do concelho policiava a vida 
social, cívica e mesmo religiosa das comu-
nidades. Dos «históricos» republicanos, três 
foram regedores e três pertenceram a execu-
tivos de juntas de paróquia.

OS HISTÓRICOS (II)
«A radiografia social ao conjunto de membros locais precursores do novo regime, permi-
te-nos concluir que os primeiros republicanos paredenses eram, sobretudo, membros de 
uma média/alta burguesia local. Na sua esmagadora maioria proprietários (8 – 32%), ne-
gociantes (4 – 16%), proprietários-capitalistas (3 – 12%) e industriais (3 – 12%), havendo 
ainda um médico, um professor, um farmacêutico, um amanuense, um lavrador, um tintu-
reiro e um jornaleiro.»

9 de Março de 1911, propôs que a autarquia te-
legrafasse ao ministro da justiça – Afonso Costa 
– felicitando-o e louvando-o pela expulsão do 
bispo do Porto, D. António Barroso. Foi presi-
dente da comissão concelhia de administração 
dos bens eclesiásticos do concelho de Paredes, 
i. e. foi o responsável máximo pela posse e ges-
tão dos bens da Igreja expropriados pelas leis 
da república. Representou a câmara municipal 
de Paredes na sessão histórica de abertura da 
assembleia nacional constituinte. A 30 de Mar-
ço ameaçou demitir-se caso fosse aprovada a 
proposta de cedência de terreno para a está-
tua ao conselheiro José Guilherme, homena-
gem que considerava ser «uma afronta aos 
princípios republicanos». Alugou à autarquia 
uma casa que lhe pertencia no lugar de Aboim, 

em Rebordosa, para servir de escola, o que foi 
alvo de certa polémica pelo valor cobrado aos 
cofres do município.

Segue-se Henrique Cândido Pinto da 
Cunha, médico, militar e comendador. Estu-
dou na Academia Politécnica do Porto e, mais 
tarde, na Escola Médico-Cirúrgica. Foi comba-
tente expedicionário durante a Grande Guerra 
(1914-1918), enquanto oficial militar da arma-
da (vide «Paredenses na Grande Guerra», CEI/
CMP, 2017). Viria a ser administrador do conce-
lho de Penafiel em 1919. Foi agraciado com vá-
rias distinções militares e honoríficas, de que se 
destaca a comenda da Ordem Militar de Avis.

O penúltimo é Abílio Monteiro de Sousa 
Magalhães, que foi amanuense da câmara 
e secretário da administração do concelho. 

Henrique Cândido Pinto da Cunha, militar da armada e um dos republicanos históricos de Paredes

PUB



19
Quinta-feira

28 de dezembro 2017

Efemérides 28 de dezembro

Paredes Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Penafi el

Agenda Cultural De 28 de dezembro a 11 de janeiro

Castelo de Paiva

Redação, Administração e Publicidade: Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  ●  4580-113 PAREDES
Contatos: Tlf. 223 272 917 - Tlm. 930 589 960 ● oparedense@gmail.com ● oparedense.publicidade@gmail.com
Paginação: Aníbal Marques
Tiragem: 3000 por edição
Impressão: Coraze - Oliveira de Azeméis ● Tels. 256040526 / 910253116 / 914 602 969 ● geral@coraze.com
Número de registo de depósito legal: 387390/15 ● Registada na ERC com o número 126626

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.
NIF: 513328483
Diretor: Manuel Ferreira Coelho
Redação: Helena Nunes e Aníbal Marques  ● Editor: Manuel Ferreira Coelho

FICHA TÉCNICA

CULTURA

1771
Nascimento, em Lisboa, de João Domingos 
Bomtempo, compositor, pianista e pedago-
go português (m. 1842);
1836 – Dá-se a secessão do Texas e a Espa-
nha reconhece a independência do México;
____________________________________

1856

_____________________________________

1895
Nas caves do Grand Café de Paris, os irmãos 
Lumière promovem a primeira sessão de ci-
nema;
_____________________________________

1908
Sismo de Messina, seguido de maremoto, 
atinge a Sicília e o Sul de Itália, causando à 
volta de 100 mil mortos;

1913 a 1914
Guiné Portuguesa. Operações contra os in-
dígenas de Cacheu e Churo realizadas de 
28 de dezembro de 1913 a abril de 1914. 
Destacaram-se os chefes de guerra Abdul 
Ingai, 2.º sargento José Francisco Alhandra, 
o 1.º cabo João Rodrigues Faria, promovido 
por distinção a 2.º sargento, por portaria 
de 22 de abril de 1914, o segundo sargen-
to da Companhia de Saúde, Manuel Gomes 
Garcia, 2.º tenente Raul Queimado de Sou-
sa, 1.º artilheiro José Ferreira e o artilheiro 
António Ferreira. Foram também louvados 
o alferes António Maria e o tenente médico 
Gonçalo Monteiro Filipe;
_____________________________________

1937
O compositor francês Maurice Ravel, morre 
aos 62 anos. Autor de “Bolero” e “Gaspard de 
La Nuit”;
_____________________________________

1942
Holocausto alemão. A Gestapo e os ofi ciais SS 
de Hitler lançam o processo de esterilização 
de mulheres, no campo de extermínio de Bi-
rkenau;
_____________________________________

1948 
Declarada pela França a lei marcial no Vietna-
me, 8 dias depois da proclamação de guerra 
de Ho Chi Minh à nação colonizadora;
_____________________________________

1970
Seis separatistas bascos foram condenados à 
morte pelo Tribunal espanhol;

1973
Alexander Solzhenitsyn, escritor russo e 
Nobel da Literatura, publica “O Arquipélago 
de Gulag”, denunciando o sistema prisional 
da URSS;
____________________________________

1987
365,96 por cento é o máximo de sempre de 
infl ação atingida no Brasil;
____________________________________

1992
O presidente brasileiro Fernando Collor de 
Mello, acusado de corrupção e tráfi co de 
infl uências, demite-se da presidência, sendo 
substituído por Itamar Franco;
____________________________________

2000
Morte do escultor João Fragoso, aos 87 
anos, sendo membro da Academia Nacional 
de Belas Artes;
____________________________________

2004
Susan Sontag morre aos 71 anos. Escri-
tora norteamericana e cineasta, autora 
de “Olhando o sofrimento dos outros” e 
“Contra a interpretação”, Prémio Príncipe 
das Astúrias;
___________________________________
__

2006
A caixa geral de depósitos anuncia a aqui-
sição de 10 por cento do capital da UPS 
Hospitales, o maior grupo hospitalar es-
panhol.

Parte da estátua de Honório Pereira Barreto 
que estava em Bissau, na Praça com o seu 
nome, desmantelada e removida para o for-
tim colonial de Cacheu, em 1974. Foto de ju-
nho de 2010.

Guiné Portuguesa. Honório Pereira Barre-
to compra um terreno em Imbaná, no Rio 
Grande de Bolola, para a fi xação de colonos 
cabo-verdianos;
____________________________________

1876
Guiné Portuguesa. Foi criada a Comarca Ju-
dicial da Guiné, com sede na vila de Bissau, 
compreendendo os julgados de Bissau e Ca-
cheu, e o território de Bolama. Para a nova 
comarca foi igualmente criada uma conser-
vatória do registo predial;

Guiné Bissau – No edifício da administração 
de Cacheu, ao centro, de camisete vermelha, o 
coronel Pedro Pereira Barreto, bisneto de Honó-
rio Pereira Barreto. Foto de Maria Luísa Coelho 
– 2010.

Até 30 de dezembro
Loja Interativa de Turismo
Exposição de presépios: “Magia do Nascimento”

Dia 31 de dezembro
Parque José Guilherme
23h00 – Passagem de ano – concerto de Deolinda Kinzimba

Dia 6 de janeiro
Casa da Cultura de Paredes 
21h00 – Concerto de Reis pela Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa

Dia 6 de janeiro
Nas ruas da cidade de Paredes
Às 20h00 – 5.ª Corrida dos Reis da Cidade de Paredes

Dia 10 de janeiro
Museu A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: catos em papel

Dia 6 de janeiro
Castelo de Paiva
15h00 – Corrida de Reis

Até 31 de dezembro
Biblioteca e Arquivo Municipal
Das 09h00 às 18h00 – Exposição e ofi cina de conservação 
e restauro

Dia 28 de dezembro
Biblioteca Municipal
14h30 – CineFérias de Natal: “Ano Novo, Vida Nova: Cápsula 
do Tempo”

Dia 31 de dezembro
Avenida Senhor dos Afl itos
22h30 – Passagem de ano: concerto de Augusto Canário e 
Amigos

Dia 6 de janeiro
Auditório Municipal
21h30 – Concerto de Reis da Orquestra de Sopros do CVS

Dia 6 de janeiro
Mosteiro de Ferreira
21h00 – Concerto de Natal protagonizado pelo Ensemble 
de Origo

Dia 31 de dezembro
Praça Escritaria
23h30 – Passagem de ano: concerto de Quinta do Bill

Dia 2 de janeiro
Museu Municipal
Exposição “Caminhos do Ferro e da Prata”

Dia 3 de janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Trolls”

Dia 6 de janeiro
Museu Municipal
21h30 – Concerto de Reis pela Escola de Música da Banda 
Musical de Lagares

Dia 10 de janeiro
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Cegonhas”

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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GOMES DE SOUSA

O DR. GABINO LOPES

O 
dr. Gabino Augusto Moreira Lo-
pes concluiu o curso de medi-
cina na Escola Médico Cirúrgica 
do Porto em 1857. Foi o n.º 151 
desta Escola.

Desta época faltam muitos livros de registos 
paroquiais, da nossa região, no arquivo público.

De Besteiros, que é a freguesia que hoje 
nos interessa, faltam os baptismos de 1796 a 
1859, os casamentos de 1800 a 1869 e os óbi-
tos de 1799 a 1859.

Apesar disso conseguimos alinhavar este 
apontamento sobre a família Moreira Lopes:

Manuel José Moreira Lopes, de Besteiros ca-
sou com Margarida Angélica Moreira, de Cete.

Tiveram pelo menos dois fi lhos: Albina e 
Narciso.

1 - Albina Angélica Moreira Lopes ou Mo-
reira Lobo casou com José Moreira. Foram 
pais de Camilo Cândido Moreira Lobo, bacha-
rel formado em Direito pela Universidade de 
Coimbra em 1854. Com geração. 

José Moreira Lobo, fi lho do capitão Manuel 
Caetano Moreira Lobo, de Besteiros e Eufrásia 
Maria do Sacramento, de Vandoma, faleceu re-
pentinamente a 16 de Agosto de 1871, com 81 
anos e foi sepultado na sepultura n.º 1 da cape-
la-mor. Albina Angélica faleceu no Crasto, Bestei-
ros, a 27 de Julho de 1876, com 75 anos.

2 - Alferes Narciso José Moreira Lopes ca-
sou com Francisca Carolina Leal, natural de 
Santa Maria de Duas Igrejas, fi lha do capitão 
António José Ribeiro Leal e Miquelina Coelho 
Barbosa, de Duas Igrejas.

O alferes Narciso foi Presidente da Câma-

ra Municipal de Paredes em 1846. Faleceu no 
Outeiro, de Besteiros, a 15 de Janeiro de 1883, 
com 85 anos, apenas dois dias depois da es-
posa a 13 de Janeiro de 1883, com 80 anos.

Narciso e Francisca tiveram pelo menos os 
seguintes fi lhos:

1 - Delfi m Máximo Moreira Lopes. Padre. 
A Inquirição de genere, vita et moribus para 
acesso às ordens menores foi tirada a 21 de 
Fevereiro de 1855.

2 - Felismina Elvira Moreira Lopes. Com 
30 anos, casou em Besteiros a 30 de Março de 
1874 com Francisco José de Araújo, natural 
de Besteiros, negociante, com 29 anos, fi lho 
de António José de Araújo, natural de Paredes 
[de Viadores], Marco e Aniceta Maria Pacheco, 
natural de Besteiros.

A Felismina teve três fi lhos nascidos no 
Paço, em Besteiros:

A - José a 6 de Abril de 1879. Casou em 
Vilar, Idães, a 24 de Novembro de 1913 com 
Emília Isaura Leite Correia de Faria, natural de 
Idães, com 19 anos, fi lha de Manuel Leite de 
Faria a Laura Augusta Correia dos Reis.

B - Delfi m de Araújo Moreira Lopes a 26 
de Maio de 1881. Iniciou a sua carreira acadé-
mica em Direito, na Universidade de Coimbra, 
no ano lectivo de 1900 para 1901. Notário em 
Mondim de Basto de Junho de 1905 a Março 
de 1919. Era ainda notário quando participou 
nas eleições para deputados. Foi eleito pelo 
círculo n.º 11, de Vila Nova de Gaia, para a VI 
Legislatura, de 1922 a 1925.

C - Gabino a 27 de Julho de 1883, foram 
seus Padrinhos o tio Dr. Gabino Augusto Mo-

1881 cpm Vitorino Coelho de Barros, natural 
de Vila Cova de Carros, negociante, com 26 
anos, folho de Silvério João Coelho de Barros, 
natural de Louredo e Maria Dias de Campos, 
de Vila Cova de Carros. Lucinda faleceu a 13 
de Novembro de 1921.

6 - Sofi a Alzira Moreira Lopes. Faleceu no 
Outeiro, solteira, a 21 de Agosto de 1869, com 
28 anos.

O dr. Gabino Augusto fez seu exame fi nal 
a 20 de Julho de 1857, pelas nove horas da 
manhã. 

Apresentou a tese ‘Ácerca do diagnostico 
diff erencial dos tumores da virilha’, impressa 
no Porto, Typographia Constitucional, com 18 
pág. [12 de texto].

Foi presidente do júri o dr. Francisco Velo-
so da Cruz, catedrático de Patologia Médica.

Foram arguentes os doutores António 
Bernardino de Almeida, catedrático de Clínica 
Cirúrgica; Manuel Maria da Costa Leite, cate-
drático de Partos, doenças das parturientes 
e dos recém-nascidos; António Ferreira de 
Macedo Pinto, catedrático de Clínica Médica; 
e José de Andrade Gramaxo, lente substituto 
de Medicina.

reira Lopes, médico-cirúrgico e sua mulher D. 
Ermelinda Emília Magalhães de Vasconcelos, 
do Outeiro, Besteiros.

3 - Gabino Augusto Moreira Lopes. Médi-
co.

4 - Gracinda Benedita Moreira Lopes. Com 
35 anos casou em Besteiros a 31 de Agosto 
de 1862 com Francisco Moreira Leão, com 
31, natural Guilhufe, fi lho de João Moreira de 
Barros e Rita Joaquina de Leão, do Monte, em 
Guilhufe.

5 - Lucinda Isolina Moreira Lopes. Com 32 
anos, casou em Besteiros a 25 de Janeiro de 

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Casa Amiga Paredes ofereceu
67 cabazes a famílias carenciadas

 Os cabazes de Natal foram entregues no dia aberto da instituição.
 Além dos alimentos, as famílias receberam este mês brinquedos para oferecer aos fi lhos.

A 
Associação Casa Ami-
ga entregou 67 caba-
zes de Natal a famílias 
carenciadas do conce-
lho de Paredes, que ao 

longo do ano já são apoiadas pela 
instituição com bens alimentares. 

Nesta altura do ano a iniciativa 
tem sempre um significado espe-
cial, ajudando a que estas famílias 
tenham um Natal mais digno e 
feliz. 

A entrega dos cabazes de Na-
tal foi feita durante o Dia Aberto 
realizado pela primeira vez na 
instituição, com o objetivo de 
convidar toda a população a ex-

perimentar e conhecer o trabalho 
voluntário. Além dos 15 voluntá-
rios estiveram presentes alguns 
empresários do concelho e mem-
bros do grupo de catequistas de 
Vilarinho.

As famílias deslocaram-se às 
instalações da associação, situa-
das na antiga escola de Gandra, 
para receber os cabazes e os pre-

sentes de Natal para os filhos. A 
Casa Amiga de Paredes entregou 
também algum vestuário e calça-
do, que foi doado pela população 
do concelho.

Segundo a instituição, cerca 
de 75% da população ajudada é 
natural ou residente na freguesia 
de Gandra.

Criada em 2013, a Casa Amiga 

nasceu do sonho de dar resposta 
a situações de pobreza imediata 
e envergonhada no Concelho de 
Paredes e arredores. Neste mo-
mento a instituição dá apoio ali-
mentar a 67 famílias do concelho, 
realizando a entrega dos cabazes 
no primeiro fim-de-semana de 
cada mês, diretamente na casa 
das famílias.

Helena Nunes (texto)
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DUNQUERQUE

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

(Continuação da edição anterior)

(12) N.º 15, S. Salvador de Travanca, 
março de 1939, p. 8 nota 1. 

(13) J. MATTOSO, notas à ed. de 1974 da 
Benedictina Lusitana, p. (27).

(14) É curioso que, pela mesma época, 
um outro monge – Fr. FRANCISCO DE SAN-
TA MARIA MAIOR PACHECO PEREIRA, dos 
Pachecos Pereiras de Belomonte (Porto), e 
também falecido em Travanca, em 1809 – 
abunda nas mesmas ideias do seu confra-
de. Fr. José Baptista de S. Bento. Numa mis-
celânea de Apontamentos seus, existente 
na BPMP (Ms 722, novo 330), deixou-nos 
um Catálogo dos fundadores dos Mostei-
ros e conventos, e que diz, a respeito do de 
Travanca: Nas Inquirições de D. João III (sic, 
por D. Afonso III) diz-se que foi D. Ordonho 
II. Dom Ordonho II morreu em 923; nós já 
atenuamos a dificuldade pondo Ordonho 
III, que faleceu em 955, pois no documento 
que está na base da hipótese não se nos diz 
de que Ordonho se trata.

(15) Cf. o já citado Boletim dos Ed. e Mo-
numentos Nacionais, N.º 15, p.9 nota.

(16) Mosteiro de Travanca. I – Fundação, 
in “Novidades” ( jornal), Lisboa 22.12.39.

(17) Trata-se do epitáfio existente no 
túmulo de seu tio, o bispo D. Sesnando; 
“aceitamos o seu testemunho até se provar 

a sua falsidade”, diz J Mattoso.
(18) O autor da introdução histórica do 

já citado Boletim dos Monumentos Nacio-
nais N.º 15, p.8, diz erradamente 1029).

(19) JOSÉ MATTOSO, A nobreza medie-
val portuguesa, Lisboa 1981, p. 182-183. Es-
tranha-se, naturalmente, que, entre tantas 
referências documentais, não apareça ne-
nhuma ligada ao seu mosteiro de Travanca, 
que devera ter sido das mais relevantes ini-
ciativas de D. Garcia Moniz; mas o já referi-
do incêndio do cartório é uma explicação 
aceitável. Quanto ao erro histórico do Livro 
de Linhagens, que dá D. Garcia Moniz como 
morto pelos Mouros na chegada da expedi-
ção dos Gascos, já antes de J. Mattoso ou-
tros o tinham apontado (cf, por ex., o autor 
do art.º Travanca da Grande Enciclopédia 
Port. e Bras: “o caso de Garcia Moniz não 
se passou assim, pois ainda era vivo depois 
dos meados do sé. XI, exercendo largos 
decénios o governo de distritos ribadou-
roenses e possuindo neles villas e haveres 
avultados e numerosíssimos”.

(20) J. MATTOSO, Dicion. Hist. de Portu-
gal, I, p. 326; Lusitania Sacra, T.VIII, p. 280. 

2. - PRIMEIROS TEMPOS

É curioso, e até por parecer estranho, 
que, a propósito dos primeiros tempos do 

mosteiro de Travanca, apenas se fale de 
padroeiros ou “naturais”, e nem uma refe-
rência se encontre à instituição monástica 
ou seus representantes. Mas era assim. Os 
mosteiros cumpriam a sua missão, desem-
penhavam-se da sua finalidade espiritual 
num dia-a-dia sem história. Porém a sua au-
sência de referências não significa maras-
mo ou nulidade de valor humano, nem os 
monges eram simples guardas de ossários, 
como poderá pensar quem ler frases de ro-
mance como esta: “Os Gascos de Riba-Dou-
ro, antepassados directos de Egas Moniz, se 
tinham ossadas nos modestos carneiros do 
mosteiro, deviam estremecê-las de pura in-
dignação ao verem a casa conventual, que 
precedeu a igreja, caso raro, habitada por 
maníacos depressivos e pequenos postu-
lantes da neurose, paradementes e deliran-
tes crónicos” (22).

Certo, porém, que, enfeudados aos 
próceres que os tinham como bens de 
património familiar, o que da maior parte 
dos mosteiros desta época ficou na histó-
ria foram quase somente documentos de 
doações e transacções, compromissos de 
ordem material envolvendo a prestação de 
serviços espirituais.

A depressão geográfica dominada pelo 
mosteiro do Salvador era particularmente 
fértil. E além da villa ou granja doada pelo 
primeiro Gasco a seu filho segundo para 
edificação do mosteiro, havia terras e her-
dades que não pertenciam ao mosteiro; tal 

a de Carapeços, de que, ainda em vida do 
fundador, dispõem D. Traustina Piníoliz e 
sua filha Adosinda (23). Mas a maior parte 
era, naturalmente, do mosteiro.

Esta palavra mosteiro designa todo um 
conjunto – igreja, casa de habitação dos 
monges e terras – conjunto que, muitas 
vezes, se constituía à roda de alguma er-
mida preexistente. É provável que assim 
acontecesse com Travanca, uma vez que 
de mosteiro se fala antes que de igreja haja 
referência, a qual, na opinião de Fr. Leão de 
Santo Tomás, sempre apoiado em Fr. João 
do Apocalipse, seria obra dum neto do fun-
dador.

(21) Ch.-M de Witte, La Correspondance 
des premiers Nonces permanents au Portu-
gal, II, Lisboa 1980, p. 201, nota 9. Cf JOSÉ 
MARQUES, O estado dos Mosteiros Benedi-
tinos da Arquidiocese de Braga no século 
XV, in “Bracara Augusta”, 1981, p. 85.

(22) AGUSTINA BESSA LUÍS, O Mosteiro 
(romance). Lisboa 1980, p. 115. “Os Gascos 
de Riba-Douro, antepassados directos de 
Egas Moniz”. Sim, Egas Moniz o Aio seria so-
brinho bisneto do nosso Garcia Moniz, por 
seu pai Mónio Ermiges. Quanto à habitação 
da casa monástica por maníacos, uma lei-
tura apressada pode deixar a ideia de que 
se trata dos primeiros monges, quando, no 
pensamento da A., se trata dos actuais ha-
bitantes do mosteiro secularizado.

(23) PMH, DC, n.º 630. 
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Lordelo

António Joaquim
Pereira da Silva

Faleceu
António Joaquim Pereira da Silva faleceu no 

passado dia 23 de dezembro com 43 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua Ponte da Galharda, 
n.º 128, Irivo, Penafiel. Era divorciado.

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.

Rebordosa

António Moreira Ferreira
Faleceu

António Moreira Ferreira faleceu no passado dia 
21 de dezembro com 71 anos de idade. Era natural 
de Cete, Paredes e residente na Rua Prof. Alberto 
Rangel, n.º 47, Rebordosa, Paredes. Era casado 
com Albertina Moreira Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Cristelo

Agostinho Mendes Vieira
Faleceu

Agostinho Mendes Vieira faleceu no passado 
dia 24 de dezembro com 73 anos de idade. Era na-
tural de Santa Marta, Penafiel e residente na Rua do 
Gajão, 1.º Entrada, 2.º Esq., Cristelo, Paredes. Era 
viúvo de Maria Luísa da Silva Leal.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Gandra

Júlio Dias Pacheco
Faleceu

Júlio Dias Pacheco faleceu no passado dia 21 
de dezembro com 76 anos de idade. Era natural de 
Gandra e residente na Rua Vilarinho de Cima, n.º 
160, Gandra Paredes. Era casado com Luzia dos 
Anjos Martins da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

Gandra

Irene Beatriz de Sousa
Moreira Mesquita Diniz

Faleceu
Irene Beatriz de Sousa Moreira Mesquita Diniz 

faleceu no passado dia 14 de dezembro com 84 
anos de idade. Era natural de São Nicolau, Porto e residente na Rua 
Gandra do Correlo, n.º 278, Gandra, Paredes. Era viúva de Fausto 
Augusto Mesquita Diniz.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Cristelo

Joaquim de Carvalho
Barros
Faleceu

Joaquim de Carvalho Barros faleceu no passado 
dia 24 de dezembro com 61 anos de idade. Era natu-
ral de Besteiros, Paredes e residente na Rua do Areal, n.º 60, Cristelo, 
Paredes. Era divorciado.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Paredes

José Moreira da Silva
Faleceu

José Moreira da Silva faleceu no passado dia 23 
de dezembro com 64 anos de idade. Era natural de 
Bitarães, Paredes e residente na Avenida Central do 
Oural, n.º 58, Bloco C, 1.º Dto., Paredes. Era casado 
com Maria Adelina Barbosa de Faria da Silva.

Agradecimento
Sua esposa, filha, genro, neta 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 aquan-
do 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.

Baltar

Helena de Jesus
Lemos Ribeiro

Faleceu
Helena de Jesus Lemos Ribeiro faleceu no pas-

sado dia 24 de dezembro, com 80 anos de idade. Era 
natural de Mouriz e residente no Largo Comendador Pereira Inácio, n.º 
58, Baltar, Paredes. Era viúva de Crisanto de Oliveira Durães Moreira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou que de 
qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

Sobrosa

Maria Madalena Ferreira
Faleceu

Maria Madalena Ferreira faleceu no passado dia 
11 de dezembro, com 64 anos de idade. Era natural 
de Sobrosa, Paredes e residente em Lousada. Era 
viúva de José Peixoto 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.

Bitarães

José da Silva
Ribeiro Xavier

Faleceu
José da Silva Ribeiro Xavier faleceu no passado 

dia 22 de dezembro, com 51 anos de idade. Era na-
tural e residente em Bitarães, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Rebordosa

José Carlos da Silva Ribeiro
Faleceu

José Carlos da Silva Ribeiro faleceu no passa-
do dia 19 de dezembro, com 73 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa, Paredes e residente em Mei-
xomil, Paços de Ferreira. Era casado com Deolinda 
Carneiro da Rocha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 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.

Bitarães

Joaquim da Silva
Faleceu

Joaquim da Silva faleceu no passado dia 20 de 
dezembro, com 90 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Bitarães, Paredes. Era casado com Laurin-
da Emília Carvalho Teixeira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Francisco da Rocha Neto
Faleceu

Francisco da Rocha Neto faleceu no passado 
dia 18 de dezembro, com 65 anos de idade. Era na-
tural e residente em Beire, Paredes. Era casado com 
Angelina Pereira Dias. 

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.

Bitarães

Ermelinda
Ferreira Barbosa

Faleceu
Ermelinda Ferreira Barbosa faleceu no passado 

dia 17 de dezembro, com 79 anos de idade. Era na-
tural de Besteiros e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de Luís 
António Nunes da Silva. 

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

Ana da Glória de Oliveira
Faleceu

Ana da Glória de Oliveira faleceu no passado dia 
12 de dezembro, com 92 anos de idade. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de Ro-
dolfo Teixeira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Ana Rosa
Nogueira de Almeida

Faleceu
Ana Rosa Nogueira de Almeida faleceu no pas-

sado dia 21 de dezembro, com 90 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Astromil, concelho de Paredes e residente na 
Travessa de Talhos, n.º 147, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 
Era viúva de António Cardoso Osório.

Agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por este 

meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral. Participam também que a missa 
de 7.º dia será celebrada sexta-feira, dia 29 de dezembro, pelas 19 
horas, na igreja paroquial de Vilela. 

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

Vilela

José da Silva Queiroz
Faleceu

José da Silva Queiroz faleceu no passado dia 20 
de dezembro, com 72 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Rua Padre José Bernardes Pereira, n.º 203-A, freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes. Era casado com Albertina Dias da Rocha.

Agradecimento
Sua esposa, filhos e demais família vêm por este meio extrema-

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º 
dia será celebrada sexta-feira, dia 29 de dezembro, pelas 19 horas, na 
igreja paroquial de Vilela. 

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

Mouriz

Maria Rosa
da Silva Moreira

Faleceu
Maria Rosa da Silva Moreira faleceu no passa-

do dia 23 de dezembro, com 73 anos de idade. Era 
natural de Mouriz e residente na Rua das Devesas, n.º 169, Mouriz, 
Paredes. Era solteira.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou que de 
qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Baltar

Maria Adelaide
Martins de Sousa

Faleceu
Maria Adelaide Martins de Sousa faleceu no 

passado dia 14 de dezembro, com 67 anos de idade. 
Era natural de Baltar e residente na Rua dos Sabugueiros, n.º 13176, 
Baltar, Paredes. Era casada com Joaquim Moreira Mendes.

Agradecimento
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a 

todas as pessoas de suas relações e amizade que se dignaram a com-
parecer no funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta ou que de 
qualquer outro modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

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

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa firme 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, inde-
pendentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 
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NECROLOGIA   |  PASSATEMPOS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

Acordeão
Violino
Piano
Contrabaixo
Clarinete
Órgão
Xilofone
Guitarra

HORIZONTAIS:
1. ‘A filha do (…)’, livro de Luís Miguel Rocha (1976-2015); 4. 
Desmoronar-se; 8. Flutuei; 10. Viagem; 12. Que é de bronze; 
14. Preposição que indica lugar; 15. Elemento de formação de 
palavras que exprime a ideia de eu; 17. Colarinho usado pelos 
clérigos; 19. Símbolo de nordeste; 20. Combinação de cores di-
versas; 21. Escondido; 23. Autores (abrev.); 26. Tálio (s.q.); 27. 
Prefixo (três); 28. Embarcação grande; 30. Progenitor; 31. Falta 
de chuva; 32. Observação errada de uma graduação causada 
pelo ângulo de visão; 36. Segunda nota musical; 37. Aquele que 
tem horror às mulheres ou às relações sexuais normais; 39. Fê-
mea do leão; 40. Forte afeição

VERTICAIS:
1. Plural (abrev.); 2. Elemento de formação de palavras que expri-
me a ideia de respiração; 3. Rio Suíço; 4. Historiador que investiga 
detalhadamente a vida dos candidatos a santos, hagiógrafo; 5. In-
terjeição designativa de dor; 6. Graceja; 7. Galho; 9. Tribunal ecle-
siástico; 11. Dignitário eclesiástico que preside ao cabido, numa 
Sé; 13. Diz orações; 15. Nome da letra N; 16. Façanha; 18. Prefixo 
(duas vezes); 20. Filho de burro e égua ou de cavalo e burra; 22. 
Vídeo musical; 24. Dito sentencioso, provérbio; 25. Caminho numa 
povoação; 29. Gesto para chamar a atenção; 30. Genuíno; 31. His-
tória longa e muito movimentada; 33. Goste muito de; 34. Pega; 
35. Tecido fino como escumilha; 38. Sufixo (agente).

Tambor
Harpa
Flauta
Trompete
Saxofone
Violão
Bateria
Maracas
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS
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