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Câmara negoceia
custos de ligação à

rede água e saneamento

Irregularidades nos centros escolares

“Há materiais que
foram pagos e

que não existem”

remetidas ao Ministério Público
A câmara de Paredes vai remeter para o Ministério Público um conjunto de “desconformidades 
graves” com os cadernos de encargos dos centros escolares construídos entre 2005 e 2017. 
Em causa está, por exemplo, a utilização de materiais de construção mais baratos do que o que 
estava previsto, nomeadamente nas coberturas e revestimentos das escolas, e ainda outros equi-
pamentos que  foram pagos, mas que não existem.
O prejuízo para a autarquia poderá chegar a três milhões de euros. 

Já foram realojadas
algumas famílias

da comunidade cigana

Piloto de Paredes
é bicampeão

nacional de karting

Bombeiros de Rebordosa 
anunciam obras de

requalificação do quartel

Algumas famílias da comunidade ciga-
na, instalada em Paredes há mais de 20 
anos, já começaram a ser realojadas em 
habitações sociais da autarquia.

A autarquia está disposta a assumir os 
custos de execução dos ramais para bai-
xar o preço da água e a aumentar o núme-
ro de ligações à rede. Aditamento ao con-
trato está a ser negociado com a Bewater.

Tiago Teixeira, natural de Vilela, conquis-
tou o título, em Palmela, na categoria 
X30 Shifter Sénior.

O investimento deverá rondar um mi-
lhão de euros para criar camaratas fe-
mininas, locais de fardamento e novas 
salas de reuniões, espaços de formação 
e um museu.
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Irregularidades nos centros escolares
reportadas ao Ministério Público
►Há obras que não foram feitas, mas foram pagas e materiais que foram substituídos por outros de qualidade inferior.
►O prejuízo para a câmara pode ascender aos 3 milhões de euros.

A 
CÂMARA MUNICIPAL 
DE PAREDES vai reme-
ter para o Ministério Pú-
blico um relatório com 
um conjunto de des-

conformidades detetadas com os 
cadernos de encargos, no valor de 
1,4 milhões de euros, na construção 
dos centros escolares.

A decisão foi anunciada pelo 
atual presidente da câmara, numa 
conferência de imprensa realizada 
na segunda-feira, 1 de outubro, dia 
em que Alexandre Almeida comple-
tou um ano de mandato.

Em causa estão “situações gra-
ves” de materiais e equipamentos 
que foram pagos, mas não foram 
colocados nos centros escolares e 
outros que foram substituídos por 
outros de qualidade inferior ao que 
estava previsto. 

No total, a autarquia estima um 
prejuízo de cerca de três milhões de 
euros. “É um duplo prejuízo para 
a câmara. Pagou por coisas que 
não foram colocadas e como não 
cumpriu os cadernos de encargos 
vai ter de devolver os fundos co-
munitários”, assegurou Alexandre 
Almeida.

O município vai ainda consti-
tuir-se como assistente no proces-
so judicial movido pelo Organismo 
Europeu Antifraude (OLAF) e pela 
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte 
(CCDR-N) que detetaram indícios 
de fraude, falsificação de documen-
tos e corrupção com empreiteiros 
na utilização de fundos da União 
Europeia.

“Não podíamos
ser cúmplices

desta situação”
- ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente  CM Paredes

Depois de um trabalho de vis-
toria nos centros escolares, que 
custaram milhões de euros, mas 
já tinham apresentado vários pro-
blemas, o atual executivo chegou 
a uma longa lista de desconfor-
midades que existem entre o que 
estava previsto nos cadernos de 
encargos e o que foi efetivamente 
feito, com prejuízo direto para o 
município.

“O que encontramos no ter-
reno é muito grave”, salientou 

o presidente Alexandre Almeida, 
assumindo que “não podiam ser 
cúmplices desta situação”.

Em quase todos as escolas 
foram detetadas desconformi-
dades, nomeadamente ao nível 
de coberturas e revestimentos, 
onde foram utilizados materiais 
diferentes do previsto, e mais ba-
ratos. Há também equipamentos 
de aquecimento e ventilação e 
painéis solares que foram pagos 
pela autarquia, mas não foram co-
locados nas escolas.

Alexandre Almeida deu vários 
exemplos. Nos centros escolares 
de Cete e Duas Igrejas, estava 
prevista a colocação de cobertu-
ras em zincotitânio, mas foram 
colocadas coberturas em painel 
sanduiche, causando um prejuízo 
total à autarquia de 76.298,66 eu-

ros, acrescidos de IVA. “No centro  
escolar de Duas Igrejas foram 
pagos 129 mil euros por esto-
res exteriores que não existem”, 
acrescentou.

O centro escolar de Paredes é, 
de acordo com o autarca, um dos 
que tem mais irregularidades. A 
cobertura não é a prevista no ca-
derno de encargos e foram pagos 
145 mil euros a mais por um mate-
rial de menor qualidade. Há tam-
bém a situação do parque infantil 
que foi faturado ao dobro do que 
realmente vale e de uma zona de 
relvados com 1989 m2 que não foi 
construída, mas custou à câmara 
cerca de 44 mil euros mais IVA.

“Em quase todos os centros 
escolares estava prevista a co-
locação de painéis solares para 
aquecimento de águas. O que 
verificamos é que existe um 
conjunto de desconformida-
des entre os painéis previstos e 
aqueles que foram efetivamen-
te colocados”, sustentou.

Nos centros escolares de Cete 
e Lordelo 1, por exemplo, estava 
prevista a colocação de 10 painéis 
solares, mas só foram colocados 
oito em cada uma das escolas. O 
valor pago a mais pela câmara foi 
de 4.685,40 € + IVA.

Em Rebordosa foram pagos 18 
coletores solares, mas só foram 
instalados 10 e em Recarei fo-
ram colocados apenas 12 dos 18 
que estavam previstos. O mesmo 
aconteceu nos centros escolares 
da Sobreira e de Gandra, onde 
também existem equipamentos 
em falta e o valor total pago em 
excesso pela câmara ultrapassa 
5.600 euros.

Há ainda situações de escolas 
com cozinhas devidamente ins-
taladas e equipamentos novos 
que nunca chegaram a funcionar 
porque não foi feita a tubagem de 
ligação ao gás.

“Apesar de todas as descon-
formidades não houve uma úni-
ca garantia acionada juntos dos 
empreiteiros”, criticou o autarca, 
garantindo que alguns emprei-
teiros já foram agora intimados. 
“Caso não resolvam as descon-
formidades vamos acionar as 
garantias”.

Face às irregularidades dete-
tadas a autarquia terá de devolver 
mais de 1,4 milhões de euros de 
fundos comunitários, aos quais 
acresce idêntico valor já pago aos 
empreiteiros sem que, alegada-
mente, tenham sido cumpridos os 
cadernos de encargos.  

Caberá ao Ministério Público 
investigar a situação e determi-
nar os responsáveis, mas Alexan-
dre Almeida admite que “a culpa 
não é só dos empreiteiros, é de 
quem não acompanhou e fisca-
lizou estas obras”. Além do ante-
rior executivo poderão ser impli-
cadas também as empresas de fis-
calização e os técnicos da câmara.

Os centros escolares foram 
construídos entre 2005 e 2017, 
por executivos do PSD. No último 
ano, ainda sob a presidência de 
Celso Ferreira, a câmara de Pare-
des foi condenada a devolver 6 
milhões de euros após terem sido 
detetados indícios de fraude, cor-
rupção, falsificação de documen-
tos e viciação de empreiteiros nas 
obras de construção dos centros 
escolares.

ALEXANDRE ALMEIDA
“Há materiais nos centros escolares que foram pagos e que não existem”
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O 
PRESIDENTE DA CÂ-
MARA DE PAREDES, 
Alexandre Almeida, 
garantiu na última as-
sembleia municipal, 

que algumas famílias da comunida-
de cigana, instalada em Paredes há 
mais de 20 anos, já começaram a ser 
realojadas em habitações sociais.

“A questão do alojamento 
da comunidade cigana está nas 
nossas prioridades. Já temos 
conseguido colocar algumas 
famílias em habitações sociais 
com rendas mais acessíveis, 
mas o problema ainda não está 
todo resolvido”, reforçou o au-
tarca, em resposta às questões 
levantadas por dois deputados 
do PSD e da CDU sobre o projeto 
de realojamento da comunidade 
cigana.

Algumas famílias da comunidade
cigana já começaram a ser realojadas

►As famílias já foram alojadas em habitações sociais, garantiu Alexandre Almeida na Assembleia Municipal.
►O mau estado das ruas no concelho e a situação da Adega Cooperativa de Paredes foram outros assuntos que dominaram o debate. 

HELENA NUNES
— texto —

A 
câmara vai iniciar, este mês, traba-
lhos de pavimentação em arrua-
mentos de diversas freguesias do 
concelho. Segundo o presidente 

Alexandre Almeida as obras de pavimentação 
vão ser realizadas por administração direta, 

Pavimentação de ruas em várias freguesias 
com recurso a mão-de-obra e equipamento 
da autarquia. 

O executivo adquiriu uma espanadora de 
asfalto em segunda mão, por cerca de 40 mil 
euros, juntamente com outros equipamen-
tos, para realizar esses trabalhos e não ter de 

recorrer a empresas externas, pagando mais 
pelo mesmo serviço. 

A presidente da junta de Rebordosa fa-
lou sobre o estado de degradação em que 
se encontram as principais ruas da freguesia 
e questionou o presidente da câmara sobre 

quando é que seriam finalmente pavimenta-
das. 

Em resposta o autarca garantiu que as pa-
vimentações vão começar a ser feitas agora 
em outubro, e que já há ruas identificadas em 
Cete, Sobrosa, Rebordosa e noutras freguesias.

O 
assunto foi trazido a debate pela 
bancada do PSD. O deputado Ma-
nuel Gomes questionou o presi-
dente da autarquia sobre a situação 

atual do polo do empreendedorismo da Casa 
da Juventude, que fica situado na Aldeia Agrí-
cola de Paredes e pertence à Adega Coopera-
tiva de Paredes. 

“Vocês arranjaram um trinta e um à 

“Situação difícil” da Adega Cooperativa de Paredes

Adega Cooperativa de Paredes”, começou 
por dizer Alexandre Almeida, dirigindo-se aos 
deputados sociais-democratas. Face à situação 
financeira da Adega Cooperativa de Paredes, o 
autarca mostrou-se preocupado com a possibi-
lidade de, em breve, a câmara ter de vir a com-
prar aqueles equipamentos em hasta pública.

“A Adega Cooperativa de Paredes tem 
em curso um Plano de Recuperação. Até 

agora havia uma carência de capital, só 
estavam a pagar juros, mas quando co-
meçarem a fazer o pagamento do capital, 
vamos ver o que vai acontecer. Receio bem 
que não haja outra alternativa que não a 
insolvência e, daqui a algum tempo, de-
vemos tentar recuperar os equipamentos 
em hasta pública. Quem arranjou aquele 
imbróglio, aquele elefante branco à Adega 

Cooperativa de Paredes não fomos nós. Foi 
o PSD e o anterior executivo”, atirou.

Na 1.ª revisão ao PDM, que foi aprovada 
nesta Assembleia Municipal, a zona do edifí-
cio da Adega Cooperativa mantem-se classi-
ficada como zona de equipamentos, estando 
acautelada, desta forma, a utilização do espa-
ço apenas para esses fins, tal como aconteceu 
com o Complexo das Laranjeiras.

Na ocasião, o autar-
ca reforçou ainda o tra-
balho que a vereadora 
da ação social, Beatriz 
Meireles, tem estado a 
desenvolver nesta maté-
ria, em articulação com a 
comunidade cigana, no 
sentido de acabar com o 
acompanhamento que 
está instalado às portas 
da cidade de Paredes.

Além das famílias 
que já foram realojadas, 
Alexandre Almeida ga-
rantiu que há também 
outros agregados fami-
liares de etnia cigana 
que já demonstraram 
sensibilidade para se 
mudarem para uma 
habitação social, onde 
vão poder usufruir de 
melhores condições de 
habitabilidade.
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A 
EMPRESA RESPON-
SÁVEL pela concessão 
dos sistemas de água 
e saneamento no con-
celho de Paredes, a Be-

water, está a reclamar da câmara de 
Paredes uma compensação de três 
milhões de euros, por défice na con-
cessão realizada em 2001.

A informação foi confirmada 
pelo presidente da câmara de Pa-
redes, no decorrer da última sessão 
da Assembleia Municipal, realizada 
a 28 de setembro. 

O autarca respondia às ques-
tões levantadas pelos deputados da 
CDU e do CDS sobre o andamento 
das negociações para modificar o 
contrato de concessão, assinado 
com a Bewater em 2001.

“Quem votou a favor da con-
cessão da água e saneamento à 
Bewater foi o PSD e o CDS. Foram 
estes partidos que nos meteram 
nesta camisa de sete mangas. 

Bewater reclama compensação de
3 milhões de euros por défice na concessão
►Em causa estão aumentos na tarifa da água que não foram concretizados em 2016 e 2018 e ainda a situação dos subsistemas.
►O atual executivo tem mantido negociações com os responsáveis da empresa.

Todos os municípios da Área Me-
tropolitana do Porto aproveita-
ram os fundos comunitários para 
investir na rede de água e sanea-
mento, mas em Paredes a preo-
cupação foi em fazer negociatas 
e entregar o sistema a empresas 
privadas, chegando ao ponto em 
que estamos”, atirou o autarca, cri-
ticando diretamente o CDS por ter 
lançado uma petição para baixar o 
preço da água sem ter conhecimen-
to do processo.

Alexandre Almeida lembrou 
que, em 2008, foi feito um adita-
mento ao contrato, onde a câmara 
não só autorizou a concessionária 
a realizar aumentos de 10% e 15% 
na tarifa da água, em períodos de 
dois anos, como também se com-
prometeu a passar para a Bewater 
os subsistemas que asseguram o 
abastecimento de água na zona sul 
do concelho.

“A tarifa da água aumentou 
em 2010, 2012 e 2014, mas em 
2016 e 2018 não foram feitos au-
mentos, por isso a Bewater tem 

o contrato desequilibrado e está 
a reclamar cerca de 3 milhões de 
euros de défice na sua concessão. 
Não basta dizer que não aceita-
mos, temos de propor alternati-
vas. O grande problema tem sido 
a cobrança dos ramais e é neste 
aspeto que estamos a trabalhar”.

O autarca garantiu que a câmara 
está disposta a assumir os custos de 
execução dos ramais, de forma a bai-
xar o preço da água e a aumentar o 
número de ligações à rede. 

Na zona norte do concelho, 
onde a Bewater tem ramais cons-
truídos, a rede de água e saneamen-
to está disponível para 28 mil casas, 
mas apenas 18 mil fizeram a ligação 
e quatro mil não consomem água.

“Enquanto não conseguirmos 
inverter este cenário, vocês po-
dem andar a apresentar petições 
para baixar o preço da água que 
elas não vão passar de fair-divers. 
A concessionária já aceitou que 
os subsistemas fiquem responsá-
veis pela zona sul do concelho e 
contamos com a Área Metropoli-

Alexandre Almeida, presidente da C.M. Paredes:“Quem votou a favor da con-
cessão da água e saneamento à Bewater foi o PSD e o CDS”

tana do Porto para avançar com o 
saneamento”.

Segundo Alexandre Almeida, 
em breve será assinado um adita-

mento ao contrato que salvaguarde 
estas questões, nomeadamente em 
relação aos ramais e aos subsiste-
mas de água.

Revisão do PDM aprovada numa
AM marcada pelo confronto político

►O debate político na última assembleia municipal centrou-se na questão da dívida/passivo da autarquia e nos contornos do processo
     da nova residência universitária que vai nascer em Gandra.

A 
ASSEMBLEIA MUNICI-
PAL DE PAREDES apro-
vou na passada sexta-fei-
ra, dia 28 de setembro, a 
versão final da primeira 

revisão do Plano Diretor Municipal 
(PDM), com os votos favoráveis do 
PS e CDS e a abstenção do PSD.

Segundo o presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida, esta pri-
meira revisão do PDM, que já estava 
em curso quando este executivo 
assumiu funções, visava, sobretu-
do, a regularização de atividades 
económicas que estavam fora das 
zonas industriais e de construções/
habitações que foram construídas 
sem as devidas licenças.

Nesta revisão do PDM foi acau-
telada a situação do Complexo Des-
portivo das Laranjeiras, que passou 
a estar classificado como zona de 
equipamentos, impossibilitando 
assim a especulação imobiliária, e 
também da Adega Cooperativa de 
Paredes. 

Ainda sobre a situação das La-
ranjeiras, Alexandre Almeida ga-
rantiu que depois de o Governo ter 
reconhecido o interesse municipal 
daquele complexo a câmara pode 

HELENA NUNES
— texto —
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optar já pela expropriação, em vez 
de esperar por um novo processo 
de venda. “Depois de termos isto 
como zona de equipamentos, 
temos é de avançar para a com-
pra de qualquer forma porque é 
realmente um equipamento que 
a cidade de Paredes precisa”, asse-
gurou o autarca.

Este mês o executivo deverá 
avançar com a segunda revisão do 
documento, que Alexandre Almei-
da considerou ser “mais profunda”, 
com vista a “projetar o crescimen-
to de Paredes no futuro”. 

Ainda antes da aprovação desta 
proposta, PS e PSD protagonizaram 
um aceso debate político em torno 
da situação das contas do municí-
pio e da dívida deixada pelo ante-
rior executivo social-democrata. 

O deputado do PSD, Soares Car-
neiro, reforçou a saída de Paredes do 
Plano de Apoio Municipal, por via 
do empréstimo que foi aprovado 
em março, e do “espartilho do sa-
neamento fi nanceiro”, que “não é 
mais desculpa para coisa alguma”.

Soares Carneiro realçou tam-
bém os números do relatório do 
auditor externo, que situa a dívida 
nos 50,6 milhões de euros, em 31 
de dezembro de 2017. 

“A partir daqui tudo o que vier é 
da sua responsabilidade”, assumiu o 
social-democrata, considerando que 
o atual executivo herdou uma câma-
ra com folga fi nanceira e capacidade 
de endividamento, que permitiu em 
março contrair um empréstimo de 9,6 
milhões de euros e se libertar do PAEL 
e agora aprovar um novo empréstimo 
de 850 mil euros. “Vamos encerrar 
de uma vez por todas essa sua von-
tade de dizer aos paredenses que a 
câmara deve 100 milhões de euros. 
Se acha que estes números não são 
verdadeiros, vamos à tal auditoria 
que já passou muito tempo”, disse 
o deputado, dirigindo-se ao líder da 
autarquia.  

Em defesa do executivo, o de-
putado Rui Silva sublinhou que o PS 
sempre falou em passivo e não em A 

nova residência universitária que será construída na cidade de 
Gandra, para servir os estudantes da Cooperativa de Ensino Su-
perior, Politécnico e Universitário (CESPU), voltou a acender os 
ânimos entre os partidos na Assembleia Municipal.

O projeto está nas mãos de uma empresa do concelho, que adquiriu 
um terreno ao lado da CESPU e submeteu na autarquia um pedido de 
declaração de interesse municipal que permita aumentar o volume de 
construção do edifício.

O PSD, que se absteve na votação da proposta na reunião do execu-
tivo, de 17 de setembro, voltou a lembrar que o processo carece de do-
cumentação, nomeadamente do protocolo entre o promotor e a CESPU, 
que demonstre a necessidade de construir mais alojamento universitá-
rio em Gandra. Soares Carneiro considerou mesmo o processo “pouco 
transparente e fora da normalidade” e levantou dúvidas sobre supos-
tos interesses do presidente da autarquia no projeto.

Já a CDU levantou dúvidas sobre a legalidade do processo, que tem 
os mesmos contornos do que foi aprovado em 2013, quando foi cons-
truída a atual residência universitária na cidade.

Em resposta, o presidente da câmara, Alexandre Almeida, garantiu 
que os únicos interesses em causa são os de acautelar o desenvolvimen-
to da CESPU e da cidade de Gandra, sendo que o executivo vai fazer tudo 
para não perder a instituição para Penafi el ou Famalicão.

O autarca assegurou ainda que a CESPU tem necessidade e interesse 
neste investimento e que se o pedido para lecionar o curso de medicina 
for aprovado, a instituição terá ainda mais necessidade de alojamento.

A declaração foi aprovada com os votos favoráveis do PS, as absten-
ções da CDU e do CDS e o voto contra do PSD.

Oposição questiona projeto
da residência universitária 

dívida e criticou o PSD por vir falar de 
dívidas quando a autarquia está em 
risco de devolver mais 1,4 milhões 
de euros por causa de irregularida-
des detetadas nos centros escolares.

“É impressionante que se ve-
nha falar de contas, quando ve-
mos esta herança deixada pelo 
anterior executivo que se pode 
transformar em 7,4 milhões de 
euros de cativações de fundos 
comunitários”, disse o socialista, 
desejando que sejam apuradas to-
das as responsabilidades e que os 
culpados sejam condenados.

Já o presidente da câmara vol-

tou a insistir na diferença entre dí-
vida e passivo. Alexandre Almeida 
garantiu que o passivo da câmara 
municipal ainda vai subir mais este 
ano devido às obras que o anterior 
executivo realizou em 2017, mas 
deixou para pagar este ano. “Há 
também outras questões que es-
tão no passivo e que não estão na 
dívida que é reportada à DGAL. 
Temos a questão do OLAF, são 6 
milhões de euros que nós conse-
guimos suspender até haver uma 
decisão em tribunal, mas que não 
tenho dúvidas que vamos ter 
que devolver e temos mais 1,4 

milhões de euros relativos aos 
incumprimentos dos cadernos 
de encargos. Além disso, há uma 
ação em tribunal relativa àquele 
terreno atrás das Laranjeiras e es-
tamos na iminência de devolver 
2,3 milhões de euros”, reiterou.

Apesar de todos os constrangi-
mentos fi nanceiros, Alexandre Al-
meida garante que o executivo está 
a trabalhar para organizar a casa e 
em janeiro de 2019 irá cumprir uma 
das suas promessas eleitorais: baixar 
a taxa de IMI no concelho.

POLÍTICA
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C
ARLOS DANIEL, jornalista da RTP, vai abandonar a 
estação pública de televisão para integrar um novo 
projeto da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O 
jornalista paredense vai dirigir os conteúdos da FPF, 
no novo canal 11 e coordenar projetos de comunica-

ção, como o site e outras publicações.
Em declarações ao jornal online Observador, Carlos Daniel 

disse que decidiu aceitar o desafi o por ser “algo verdadeira-
mente novo no panorama dos conteúdos de desporto em 
Portugal”.

“Não trocaria a RTP por um projeto que não fosse ganha-
dor e que não tivesse como principal objetivo chegar aos 
portugueses, incentivar a prática desportiva, divulgar o fu-
tebol, os seus jogadores e treinadores”, acrescentou.

Carlos Daniel estreou-se na RTP em 1991. Passou depois pela 
SIC, em 2000, mas regressou ao canal estatal um ano depois. 
Agora vai ser um dos principais rostos do novo projeto televisivo 
da FPF, o Canal 11, que deverá arrancar em maio de 2019.

Em julho passado, na comemoração do feriado municipal, 
Carlos Daniel foi uma das personalidades distinguidas pelo mu-
nicípio de Paredes com a medalha de ouro do concelho, pelo 
mérito alcançado como jornalista e pelo prestígio que trouxe ao 
concelho de Paredes.

Carlos Daniel troca RTP por novo projeto
da Federação Portuguesa de Futebol

►O jornalista paredense vai ser um dos principais rostos do Canal 11, o novo projeto televisivo da FPF.

HELENA NUNES
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P
or muito que me custe, hoje tive 
de mudar do tipo de descrição 
habitual nesta coluna!

Ao fazer deste, nesta coluna, 
hoje, 2 de outubro de 2018, o pri-

meiro capítulo da história que já pensáva-
mos ser de passar ao lado, veio concreta 
no maior jornal de notícias de Portugal.

Agitam-se levemente os lábios e os 
olhos estremecem brevemente. Inespera-
damente alguém põe em letra de forma o 
andamento de um concerto, o excerto de 
entradas dos deuses ex-todos poderosos 
do fundo do seu poço imóvel.

Certo é que quem escreveu, por vez 
alguma, coisa diferente de uma ordem 
de serviço, sabe que já sabia do enigma 
e, ainda, que é imensa e intransponível 
a distância entre aquele que escreve e o 
que é escrito. E por que razão de culpa te-
rei, pois, que estas crónicas sejam escritas 
assim, desta forma, sem pecado de ironia.

Mas hoje, aqui, neste terreno puxado a 
feira, estou bem com o mundo. O sol ou-
tonal espreita-nos por entre as folhas ca-
dentes dos choupos e tileiras, dando para 
Norte nas paredes, já a esbotenar, de 4 edi-
fícios que já qualifi camos, em tempos idos, 
de elefante branco, onde se lê: “Balcão de 
Atendimento Permanente”, debaixo do 
que se complementa com 4 letras maiús-
culas, pontuadas: “I.E.F.P”, com um imposi-
tivo: “Brevemente” e, debaixo de um sim-
bólico signo com os dizeres: “Instituto do 
Emprego e Formação Profi ssional”, há mais 
de um ano a descansar em paz!

A partir e hoje, abrem-se mais largos 
horizontes de futuro, para exemplo local e 
nacional. Está provado que o executivo pa-
redense está totalmente empenhado com 
a sociedade onde está inserido, onde já 
deveria estar há mais anos, por direito pró-
prio e por expressa maioria dos munícipes.

Cada vez mais entendemos que sendo 
nós apenas um cidadão empenhado em 
perceber o valor da vida em sociedade, 
em defender a democracia, em respeitar 
a pluralidade de ideias e de opiniões, em 
lutar pela justiça social e pela solidarie-
dade humana, sendo que as ideias estão 
em constante evolução. Não esquecemos 
que há reformas a empreender na ciência 
política, no pensamento, na ação, nas pró-
prias estruturas dos partidos políticos ou 
mesmo nos movimentos cívicos.

A nossa vida, o nosso percurso é sem-
pre ato de aprendizagem, mas sabemos 
que, até que transite em julgado, todo “o 
mundo” é sério!

Pois, pois,
Jota Pimenta!

A 
CASA DA CULTURA DE PARE-
DES acolheu, no passado dia 28 
de setembro, as I Jornadas de 
Endocrinologia e Diabetes do 
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa 

(CHTS).
O presidente daquela unidade hospital, 

Jornadas de Endocrinologia e Diabetes
do CHTS juntaram profi ssionais em Paredes
►As jornadas dinamizadas pelo Centro Hospitalar Tâmega e Sousa decorreram na Casa da Cultura de Paredes.

HELENA NUNES
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Carlos Alberto Silva, e o vereador com o pe-
louro da saúde da Câmara Municipal de Pa-
redes, Paulo Silva, participaram na sessão de 
abertura destas jornadas, onde foram debati-
dos temas relacionados com novas terapêu-
ticas anti-hiperglicemiantes não insulínicas, 
a obesidade, as novas tecnologias na área da 
diabetes, entre outros.

O presidente da Sociedade Portuguesa de 
Endocrinologia, Davide Carvalho, também fez 

parte da mesa de aber-
tura e referiu a “colo-
cação das bombas de 
insulina como sendo 
mais um marco nos 
cuidados prestados 
nesta área pelo CHTS”.

 Carlos Alberto, pre-
sidente do Conselho de 
Administração do CHTS, 
salientou a colocação 
de uma médica inter-
na de especialidade no 
Serviço de Endocrinolo-
gia, enaltecendo, assim, 
“a grande dinâmica 
formativa e de investi-
gação dos serviços do 
CHTS”.

Dirigida a profi ssio-
nais de saúde, a iniciati-
va contou com a partici-

pação de profi ssionais do CHTS, Centro Hos-
pitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, Cen-
tro Hospitalar São João, Centro Hospitalar do 
Porto, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/
Espinho, Centro Hospitalar de Entre o Douro 
e Vouga, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, 
Hospital de Braga, Unidade Local Saúde Alto 
Minho, ACES Tâmega I - Baixo Tâmega, ACES 
Tâmega II - Vale do Sousa Sul e ACES Tâmega 
III - Vale do Sousa Norte.
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O 
QUARTEL DOS BOM-
BEIROS VOLUNTÁ-
RIOS DE REBORDO-
SA, construído há mais 
de 30 anos, vai ser alvo 

de obras de ampliação e requalifi -
cação. O projeto foi anunciado du-
rante a cerimónia de comemoração 
do 40.º aniversário da instituição, 
realizada no passado dia 22 de se-
tembro.

A obra está orçada em um 
milhão de euros e irá permitir a 
“adaptação a uma nova realidade 
de ter cerca de 50% de mulheres. 
Inicialmente o quartel só estava 
preparado para acolher bombei-
ros homens, agora será necessá-
rio investir cerca de 1 milhão de 
euros”, sustentou o presidente da 
direção, Abel Moreira.

Numa primeira fase do projeto 
serão criadas mais camaratas, em 
especial para as mulheres, e tam-
bém locais de fardamento. A segun-
da fase prevê a criação de salas de 
reuniões, espaços de formação, um 
museu e outros. 

“Os Bombeiros de Rebordo-
sa dispõe do maior corpo ativo 
do distrito, de quatro equipas 
de manobras e mais de 54 ele-
mentos com curso de Tripulante 
de Ambulância de Socorro (TAS). 
Com tudo isto o quartel tornou-se 

Quartel dos Bombeiros de Rebordosa 
vai ser ampliado e requalifi cado

►O investimento foi anunciado no 40.º aniversário da instituição e será feito com o apoio da câmara.
►Vão ser criadas camaratas femininas, locais de fardamento e novas salas de reuniões, espaços de formação e um museu. 

pequeno. As obras vão permitir a 
adaptação a uma nova realidade 
e criar mais e melhores condições 
para os bombeiros responderem 
às solicitações da comunidade”, 
sustentou Abel Moreira.

A instituição tem 120 bombei-
ros no corpo ativo, revela juventude 
e dinâmica evidenciada pela sua 
Escolinha de Bombeiros que tem 
atualmente em formação 25 novos 
elementos, garantindo assim o fu-
turo da corporação.

O presidente da câmara agra-
deceu aos bombeiros “por serem 
um dos pilares da Proteção Civil 
do concelho” e garantiu que a au-
tarquia está disponível para ajudar 
a pagar estas obras. “Com o esforço 
de todos, dos nossos empresários 
que são incansáveis nas causas 
humanitárias, vamos conseguir 
concretizar estas necessidades e 
fazer a obra”, sustentou Alexandre 
Almeida. 

No orçamento municipal para 
2019 será providenciada uma ver-
ba de 300 mil euros, para auxiliar a 
custear as obras do requalifi cação e 
ampliação do quartel.

Corporações
do concelho vão ter
verbas reforçadas

Na cerimónia do 40.º aniversá-
rio dos bombeiros de Rebordosa, 

o presidente da câmara de Paredes 
anunciou ainda que a autarquia vai 
reforçar, em 2019, as verbas atribuí-
das às cinco corporações de bom-
beiros do concelho. 

“Atualmente, além de alguns 
benefícios sociais e do paga-
mento das apólices de seguros, 
a câmara dá um apoio anual de 
25.400 euros. Reconheço que é 
muito pouco para as necessida-
des dos bombeiros e, por isso, 
essa verba será reforçada em 
20% já no próximo ano”, afi rmou 
o autarca.

Em 2019, as corporações de 
bombeiros do concelho vão rece-
ber 30 mil euros de apoio da câma-
ra, mas Alexandre Almeida garantiu 
ainda que essa verba será reforçada 
todos os anos. 

Em relação aos subsídios deste 
ano, em maio foi paga a primeira 
tranche de 50% a todas as associa-
ções humanitárias. O restante será 
pago em outubro, garantiu o verea-
dor da Proteção Civil, Elias Barros.

A efeméride fi cou ainda marca-
da pela bênção de uma nova viatu-
ra do INEM, no âmbito de um pro-
tocolo assinado entre a instituição e 
os bombeiros de Rebordosa. A nova 
ambulância vai permitir reforçar a 
capacidade de resposta às necessi-
dades de cuidados pré-hospitalares 
e aos pedidos de ajuda recebidos 
através do Número Europeu de 
Emergência, 112.

Homenagens a bombeiros e fundadores 
Durante a cerimónia foram ain-

da homenageados os fundadores 
da instituição, foram agraciados 
com medalhas de assiduidade e 
dedicação 18 bombeiros e promo-
vidos de categoria dois elementos 
do corpo ativo.

O 2.º comandante do Quadro 

de Honra, Manuel Martins, foi dis-
tinguido com a medalha de dedi-
cação, grau ouro, da Federação de 
Bombeiros Distrito do Porto e o pre-
sidente da Assembleia-geral, Henri-
que Leite, com a medalha de mérito 
distrital da Federação de Bombeiros 
Distrito do Porto.
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O 
CDS-PP, DE PAREDES, lançou 
uma petição para baixar o preço 
da água no concelho. A recolha 
de assinaturas está a ser feita 
através da internet, mas também 

na rua, garante o partido.
No documento da petição, disponível na 

plataforma www.peticaopublica.com, através 
do link http://peticaopublica.com/pview.as-
px?pi=PT90674, o CDS-PP exige a redução do 
preço da água, saneamento e resíduos, tendo 
como destinatários as famílias, habitantes e 
comerciantes do concelho.

O CDS-PP, de Paredes, refere ainda que 

CDS-PP lança petição para baixar preço da água
►A recolha de assinaturas está a ser feita online, mas também
     na rua, exigindo água mais barata para os habitantes
     e comerciantes do concelho.

“Paredes é um dos concelhos do país onde 
se paga mais pela água e saneamento” e 
sustenta que “os preços deste serviço indis-
pensável às populações é incomportável 
e constitui um custo insustentável para as 
famílias/habitantes do concelho”.

Os centristas condenam o atual contrato 
em vigor, que “exige aos cidadãos do conce-
lho o pagamento dos preços mais elevados 
da região nos serviços relacionados com 
água, saneamento e resíduos” e instam to-
das as forças políticas, civis e associativas do 
concelho a tomar uma posição conjunta.

Depois de assinada, a petição será entre-
gue às entidades competentes, no sentido de 
serem tomadas as medidas necessárias à ime-
diata redução dos preços atualmente vigentes. 

O NÚCLEO DE INVESTI-
GAÇÃO CRIMINAL DE 
PENAFIEL deteve, no iní-
cio da semana passada, 

um homem por furtos de veículos 
e estabelecimentos comerciais, na 
cidade de Rebordosa, concelho de 
Paredes. 

Segundo a GNR, a detenção foi 

GNR deteve homem e apreendeu veículo furtado em Rebordosa
►O homem é suspeito de ter furtado outro veículo, um pronto-a-vestir e uma
     sapataria.

efetuada no âmbito de uma inves-
tigação por furtos, em que os mili-
tares avistaram um veículo furtado 
no dia 5 de setembro, na localidade 
de Constança, distrito de Santarém, 
a circular na via pública.

 Depois de terem imobilizado o 
veículo e identificado o condutor, 
os militares da GNR apuraram que o 
homem é suspeito de outro furto de 
veículo no distrito do Porto, de um 
furto num pronto-a-vestir, de onde 

O ACIDENTE aconteceu 
na Avenida São Tomé, 
em Bitarães, próximo à 
Capela da Senhora dos 

Chãos, e envolveu um veículo li-
geiro de mercadorias e um trator.

O alerta aos bombeiros de Pa-

Acidente em Bitarães
provocou três feridos

subtraiu diversas peças de roupa e 
30 euros, e numa sapataria, de onde 
furtou 1600 euros, todos ocorridos 
no mês de setembro. 

Segundo a GNR, o suspeito não 
tinha habilitação legal para condu-
zir e foi constituído arguido.

Após ser presente ao Tribunal 
de Instrução Criminal de Marco de 
Canaveses ficou sujeito a apresen-
tações, em dias alternados, no pos-
to policial da área de residência.

HELENA NUNES
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redes foi dado às 14h31. Fonte da 
corporação garantiu que as três 
vítimas sofreram apenas ferimen-
tos ligeiros, mas foram imobiliza-
das por precaução e transporta-
das para o hospital Padre Améri-
co, em Penafiel.

No local estiveram quatro ele-
mentos da corporação, apoiados 
por duas ambulâncias e também 
a Viatura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) do Vale do 
Sousa.

►Uma colisão rodoviária provocou, no passado dia 24 setembro,
     três feridos ligeiros em Bitarães, Paredes.  
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Intensificada vigilância
para prevenir focos

de poluição no Rio Sousa
►O plano de vigilância está a ser articulado com as juntas de freguesia de Paredes, Cete,
     Aguiar de Sousa, Parada de Todeia, Recarei e Sobreira.

N
A SEQUÊNCIA 
das situações de 
descargas po-
luentes no Rio 
Sousa foi intensi-

ficada a vigilância para pre-
venir novos focos de polui-
ção, anunciou a câmara de 
Paredes na semana passada. 

Segundo a autarquia, o 
plano de vigilância das zonas 
ribeirinhas do Rio Sousa está 
a ser articulado com as jun-
tas de freguesia de Paredes, 
Cete, Aguiar de Sousa, Parada 
de Todeia, Recarei e Sobreira.

A medida visa denunciar 
de imediato às autoridades 
os focos de poluição do Rio 
Sousa (afluente do Rio Dou-
ro), sendo que as situações 
devem ser reportadas ao 
Serviço de Proteção da Na-
tureza da GNR de Penafiel, 
através do e-mail ct.prt.dpnf.

npa@gnr.pt ou do telefone 
255710940.

Última descarga
causada por avaria 

na ETAR de
Paço de Sousa 

Este ano foram denun-
ciadas várias situações de 
descargas poluentes no Rio 
Sousa. A última aconteceu a 
16 de setembro, junto à pon-
te do apeadeiro de Parada de 
Todeia e foi denunciada pelo 
presidente da junta local, Al-
bertino Silva.

Água turva e dezenas de 
peixes mortos e moribundos 
foram vistos no leito do rio. A 
situação foi comunicada às 
autoridades ambientais e foi 
realizado o registo fotográfi-
co da ocorrência e feitas aná-
lises à água.

Segundo a câmara de 
Paredes, a investigação rea-

lizada pelo Serviço de Pro-
teção da Natureza e do Am-
biente da GNR concluiu que 
as marcas de poluição foram 
causadas por uma avaria no 
funcionamento da Estação 
de Tratamento de Águas 
Residuais (ETAR) de Paço de 
Sousa.

Em comunicado enviado 
ao jornal, a autarquia realçou 
ainda que em junho enviou 
às juntas de freguesia um 
pedido no sentido de ser re-
forçada a vigilância do Rio 
Sousa, com especial atenção 
para os sinais de poluição. 

Citado no comunicado, 
o vice-presidente do municí-
pio e vereador do Ambiente, 
destacou que “existe uma 
forte preocupação com as 
questões ambientais no 
concelho”, estando a ser 
implementado “um plano 
de sensibilização para a 
vigilância das zonas ribeiri-
nhas em articulação com os 

presidentes das juntas de 
freguesia que assumem um 
papel preponderante junto 
da comunidade local”.

Francisco Leal reforçou 
ainda que “a cooperação 
institucional mútua poderá 
apresentar resultados pro-
fícuos na resolução deste 
problema” e que a “brigada 
de vigilantes do Rio Sousa”, 
constituída por elementos 
das freguesias e da popula-
ção local, deve atuar “sem-
pre que detetar um foco 
de poluição, reportando os 
casos ao Serviço de Prote-
ção da Natureza da GNR do 
Destacamento Territorial 
da GNR de Penafiel, para 
que as autoridades tomem 
as medidas mais conve-
nientes”.

Segundo o autarca, este 
plano de vigilância será tam-
bém alargado ao Rio Ferreira 
e aos outros cursos de água e 
afluentes das freguesias.
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E
m primeiro lugar, temos que perceber porque aparece e 
porquê que é mais notória em certas partes do corpo. 

A gordura localizada não é nada mais nada menos que 
‘’calorias acumuladas’’, ou seja, quando se ingere mais ca-
lorias do que aquelas que o nosso corpo consegue gastar, 

o excesso vai ser acumulado em forma de gordura. O corpo guarda 
essas ‘’calorias’’ nas células de gordura, ou, mais precisamente, nas 
células adiposas, que se vão expandindo à medida que acumulam 
mais gorduras e encolhem quando essa mesma gordura é usada 
pelo corpo como fonte de energia. Nas mulheres, a maior parte des-
ta gordura tende a depositar-se em torno dos coxas e nádegas, en-
quanto que nos homens tendem a acumular-se mais na zona adbo-
minal. Estas diferenças na distribuição da gordura corporal entre 
os dois sexos está relacionada com a componente hormonal de 
cada um.

A gordura localizada, principalmente na zona do abdómen, além 
de ser um incómodo do ponto de vista estético, é causa comum de 
problemas de saúde sérios, quer a nível físico, onde se destacam as 
doenças cardíacas, diabetes, colesterol elevado, hipertensão, entre 
outras, como a nível psicológico, como a falta de amor-próprio e de 
autoestima.

Mas, então, quais as principais causas do aparecimento da 
gordura localizada? 

Maus hábitos alimentares e sedentarismo são fatores que ex-
plicam esta acumulação de gordura em determinadas regiões do 
corpo. No entanto, a predisposição genética, o tabagismo e o uso 
de roupas muito apertadas também podem contribuir para o agra-
vamento deste quadro. 

Depois de explicado o seu aparecimento, resta-nos saber o que 
fazer quando a gordura localizada aparece?

Alteração de hábitos alimentares, prática de exercício físico regu-
lar e tratamentos de remodelação corporal são os três pontos-chave 
para eliminar a “maldita gordurinha” que teima em não desaparecer. 
É fundamental a existência de uma equipa multidisciplinar e espe-
cializada para que os resultados sejam o mais eficazes possível. Esta 
equipa deve ser constituída por um nutricionista, que lhe permitirá 
ajustar a dieta às suas necessidades diárias, um profissional de des-
porto, que irá ajustar o treino às suas capacidades e limitações, um 
fisioterapeuta especializado em saúde estética, que, após uma 
avaliação pormenorizada, irá aconselhar qual o tratamento corporal 
mais adequado a cada situação e, eventualmente, um profissional 
de psicologia que poderá ajudar a trabalhar as questões motivacio-
nais e a autoestima de cada um.

Nas Clínicas Nuno Mendes temos todos os especialistas disponí-
veis para a/o ajudar e para satisfazer as suas necessidades. Tem dú-
vidas? Gostaria de obter mais informações? Contacte-nos, teremos 
todo o gosto em ajudar.  

PUB PUB

Eliminar a gordura
localizada pode ser

extremamente difícil,
mas não impossível!

—  CLÍNICAS NUNO MENDES  —

Gordura Localizada – menos dramas mais soluções: Feira da saúde decorre esta
sexta e sábado em Lordelo

►A 4.ª edição do evento integra rastreios de saúde, workshop’s,
     conferências e outras atividades.
►Na sexta de manhã realiza-se uma caminhada solidária a favor
     da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A 
CIDADE DE LORDELO 
vai acolher, esta sexta-
-feira e sábado, (5 e 6 
de outubro) a 4.ª edição 
da Feira da Saúde, orga-

nizada pela junta de freguesia, em 
parceria com diversas empresas e 
instituições locais.

O evento decorre na Praça Fran-
cisco Sá Carneiro, no jardim central 

da cidade, e é 
subordinado ao 
tema “Segu-
rança e Saúde 
Infantil”. 

Do progra-
ma constam 
várias conferên-
cias, rastreios, 
workshop’s dos 
bombeiros de 
Lordelo, ativida-
des físicas, jogos 
tradicionais e 
insufláveis, para 
os mais novos, e 
uma caminhada 
solidária que re-
verte a favor da 
Liga Portuguesa 
Contra o Cancro, 
que se realiza no 
dia 5 outubro, 
pelas 10 horas.

À noite ha-
verá um ciclo 
de conferências 
com vários ora-
dores convida-
dos, entre eles 
o Professor Dou-
tor José Eduar-
do Pinto da 
Costa, que vai 
abordar o tema 
“A influência 
da prática des-
portiva no de-
senvolvimento 
da criança”.

No sábado, 
dia 6, de manhã 
haverá mais ras-
treios gratuitos, 
aulas de yoga, 
circuito de trei-
no para crian-

ças, jogos tradicionais e insufláveis. 
Da parte da tarde, os bombeiros de 
Lordelo realizam um Open Day, com 
exposição de meios e demonstra-
ções e ainda um simulacro.



11
Quinta-feira

4 de outubro 2018

HELENA NUNES
— texto —

PUB

“Chefe Gastão” recebeu
a medalha de mérito municipal 

►O fundador do primeiro agrupamento de escuteiros do concelho foi homenageado pelo município na cerimónia de encerramento do
     1.º ACA Paredes. 
►O encontro juntou, pela primeira vez, os escuteiros dos vários núcleos do concelho de Paredes. 

O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES homenageou, no 
passado dia 23 de se-
tembro, Adriano Gas-
tão Moreira, um dos 

rostos mais visíveis do movimento 
escutista em Paredes e fundador do 
primeiro agrupamento de escutei-
ros do concelho. 

O “Chefe Gastão”, como é conhe-
cido, recebeu a medalha de mérito 
municipal em reconhecimento do tra-
balho que realizou na educação dos 
jovens e pelo seu contributo na pro-
moção e crescimento do movimento 
escutista no concelho de Paredes. 

A medalha foi entregue pelo 
presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, na cerimónia de encerra-
mento do 1.º Aca Paredes, um en-
contro que juntou 350 escuteiros 
dos vários núcleos do concelho no 
parque da cidade de Paredes.

“Foi com enorme honra que 
atribuímos a Medalha de Mérito 

Municipal de Paredes ao Chefe 
Gastão”, disse na ocasião Alexandre 
Almeida, agradecendo ao homena-
geado “o pioneirismo, a visão e a 
missão de contribuir para a for-
mação da juventude paredense, 
incutindo-lhes os valores do es-
cutismo, e para a construção uma 
sociedade melhor, alicerçada em 
valores e justiça social”.

O “Chefe Gastão” ingressou no 
movimento escutista aos 14 anos, 
no Agrupamento de Escutas da Pa-
róquia de Campanhã, no Porto. Aos 
18, alistou-se no Exército Português, 
onde fez a sua carreira profissional.

Em 1977, fundou o Agrupamen-
to n.º 519 de Paredes, sendo este o 
primeiro agrupamento escutista no 
concelho de Paredes.

Como dirigente, desempenhou 
tarefas de relevo ao longo de 41 
anos dedicados ao escutismo, com 
destaque para a implementação de 
mais agrupamentos no Concelho 
de Paredes. Destacou-se, igualmen-
te, na representação de Paredes nas 
diversas atividades organizadas 

pelo país, chegando a receber um 
voto de louvor atribuído, em 1980, 
por ser pioneiro na descida do Rio 
Douro em jangada, onde envolveu 
50 caminheiros.

Como Chefe de Agrupamento 
construiu a melhor sede à época a 
nível nacional para o agrupamento 
519 de Paredes. Este movimento 
veio fazer um enriquecimento no 
Concelho de Paredes, pois foi possí-
vel educar os jovens para que estes 
desempenhem um papel construti-
vo na sociedade.

SOCIEDADE



12
Quinta-feira

4 de outubro 2018

,

tem novas instalações
●A nova loja está localizada na Rua Tenente Valadim, n.º 10, junto à rotundo das Pedras (perto da Nortenha), em Penafiel.

PUB PUB

A 
Oficina do Empenhado estabe-
leceu mercado em Penafiel, des-
de 2012, e mudou recentemen-
te de instalações para melhorar 
os serviços prestados aos clien-

tes. A nova loja tem um espaço agradável e 
convidativo, sobretudo para quem é apai-
xonado por bicicletas e dispõe de um con-
junto variado de serviços, equipamentos e 
acessórios da melhor qualidade.

A loja dispõe ainda de serviços persona-
lizados de massagens e aluguer de bicicle-
tas e de uma oficina multimarca, para servi-
ços de manutenção e reparação.

O mecânico
que trabalha com

“os melhores do mundo”

Renato Gaspar é o mecânico de serviço, 
que assegura a assistência técnica na ofici-
na, bem como a montagem, manutenção e 
reparação dos veículos e acessórios. É o pro-
prietário e gerente da loja e também coor-
denador da Escola de BTT Penafiel Bike Clu-
be. Tem organizado no concelho diversos 
eventos federados e não federados, como o 
Trofeu Open Sentir Penafiel em Ciclocrosse 
que juntou, no ano passado, cerca de 250 
atletas portugueses, espanhóis e franceses.

Além de ser verdadeiramente apaixona-
do pelo ciclismo, Renato desenvolve diaria-
mente o seu gosto e interesse pela modali-
dade ao trabalhar de perto com alguns dos 
melhores atletas e mecânicos do mundo.

Começou por trabalhar em Portugal com 
equipas profissionais de ciclismo e em 2017 
deu o salto para o estrangeiro. Atualmente é 
massagista e mecânico da equipa Pro Conti-
nental americana “Rally” e colabora com ou-
tra equipa belga, como freelancer.

Renato tem participado em algumas 
das grandes provas de ciclismo mundial, 
Artic Race na Noruega, Rota Del Sol, Anda-
luzia, ou Tour Yorkshire, em Inglaterra, mas 
sonha um dia chegar a uma grande volta ou 
a uma das clássicas como a Paris-Roubaix, 
em França, considerada a clássica das clás-
sicas do ciclismo mundial.

A experiência tem sido enriquecedora, ga-
rante, sobretudo pela oportunidade de parti-
lhar conhecimentos e técnicas com os melho-
res mecânicos do mundo, mas também para 
“pôr em prática essa experiência na loja e 
trabalhar também com os melhores clien-
tes do mundo”, sublinha o jovem empresário. 
A ideia, garante, é prestar um serviço de quali-
dade a todos os clientes, sejam eles profissio-
nais ou amadores. 

Um dos novos projetos em que Renato 
está a trabalhar neste momento é um servi-
ço de aluguer de viagens para turistas que 
visitam a região. O objetivo é fazer roteiros 
de bicicleta para explorar o melhor da gas-
tronomia local, mas também o património 
histórico da região e proporcionar uma ex-
periência única a quem nos visita. 

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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30.º Aniversário do Colégio Casa-Mãe
►A data foi assinalada com surpresas e uma homenagem à família Coelho, fundadora da instituição.
►O Presidente da República também enviou felicitações à família e elogiou a instituição que “está ao serviço de Portugal”.

HELENA NUNES
— texto —

O 
COLÉGIO CASA-MÃE 
assinalou o seu 30.º 
aniversário com uma 
celebração “surpresa”, 
organizada por uma 

comissão que envolveu a equipa 
docente e não docente, alunos, 
amigos e familiares.

Durante a cerimónia, foi ho-
menageada a família Coelho e foi 
recordado com muita saudade o 
Professor Doutor Tiago Henriques 
Coelho, médico e diretor do colé-
gio, que faleceu prematuramente, 
no final de 2017.

A Comissão Organizadora pre-

parou várias surpresas, que marca-
ram este dia de forma muito espe-
cial. Foram oferecidos ao Colégio 
um livro de ilustrações criado por 
Sónia Borges e que retrata a História 
da instituição e painéis em calçada 
portuguesa, trabalhados a partir de 
desenhos de alunos do Colégio.

A já tradicional Bênção das Mo-
chilas fez parte integrante da cele-
bração. Houve vários momentos 
musicais e, claro, não faltaram os 
“Parabéns”, o Hino e o bolo. 

O Colégio Casa-Mãe foi fundado 
a 19 de setembro de 1988 por Lídia 
Coelho e é hoje uma instituição de 
ensino de referência na região e no 
país. Atualmente a oferta educativa 
abrange creche, pré-escolar,1.º, 2.º e 

3.º ciclos e o ensino secundário.
Na cerimónia que juntou vários 

representantes de entidades locais, 
o executivo da câmara municipal e 
da junta de freguesia de Baltar, foi 
também projetada uma mensa-
gem vídeo de felicitação e apoio do 
Presidente da República, Marcelo 
Rebelo de Sousa, que se quis asso-
ciar a esta celebração de 30 anos de 
educação em Portugal, elogiando o 
seu projeto educativo “humanista 
e comunitário” e que “está ao ser-
viço de Portugal”.

O Presidente da República par-
tilhou ainda com a família Coelho a 
mágoa pela perda de Tiago Coelho, 
diretor do colégio e filho da funda-
dora, Lídia Coelho.
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A 
CASA DO BENFICA 
EM PAREDES feste-
jou, no passado dia 
20 de setembro, o seu 
19.º aniversário, com 

um jantar convívio que juntou 
mais de 130 pessoas, entre asso-
ciados, amigos e familiares.

O evento contou com a pre-
sença do vereador do desporto 
da câmara de Paredes, Paulo Sil-
va, dos presidentes das Casas do 
Benfica do Marco de Canaveses, 
Lousada e representantes da Casa 
do Benfica do Porto e do diretor 
regional das Casas do Benfica do 
Douro Litoral, Fernando Arrisca-

Casa do Benfica festejou aniversário
►O 19.º aniversário foi assinalado com um jantar convívio numa quinta em Paredes e contou com a presença da
     antiga glória benfiquista José Augusto. 

Couto, presidente da Casa do 
Benfica em Paredes, mostrou-se 
orgulhoso pelo “estatuto de re-
ferência” que a casa conquistou 
no universo do clube, “graças ao 
trabalho de todos os sócios fun-
dadores e sócios em geral”. 

Miguel Couto afirmou, ainda, 
que a Casa do Benfica continua 
o seu processo de crescimento e 
em breve irá dispor de novas va-
lências e serviços do clube. 

Em relação às modalidades, o 
dirigente garantiu que a atual di-
reção pretende manter a aposta 
nas modalidades já existentes – o 
atletismo e a escola de futsal – e 
vai inscrever no Campeonato de 
Futsal da Federação de Futebol 
Amador de Penafiel a seção de 
futsal em escolinhas, para ajudar 
no crescimento dos atletas.

Desde maio que a atual dire-
ção, tem estado a trabalhar num 

do.
Em Paredes esteve também o 

bicampeão europeu José Augusto 
(1960/61 e 1961/62), que comple-
tou em abril 81 anos. Para além de 
duas Taças dos Clubes Campeões 
Europeus, José Augusto conquis-
tou pelo Benfica oito Campeo-
natos Nacionais, três Taças de 
Portugal e três Taças de Honra de 
Lisboa.

O anfitrião da noite, Miguel 

outro projeto para dinamizar a 
loja que foi adquirida ainda pela 
anterior direção. O espaço tem 
sido usado como arrecadação, 
mas os novos dirigentes preten-
dem transformá-lo num novo lo-
cal de convívio para os sócios.  

“Quando estiver concluído 
o projeto será apresentado aos 
sócios para que todos possam 
fazer a devida ponderação, já 
que se trata de um investimen-

to avultado e, como tal, deve ir 
ao encontro daquilo que são as 
necessidades da casa e dos seus 
associados e não um projeto in-

dividual”, defendeu o presidente.
A Casa do Benfica em Paredes 

é uma das maiores casas do país e 
tem, atualmente, 410 sócios.

A secção de atletismo é com-
posta por 21 atletas e a escola de 
futsal com 20 atletas.

PUB PUB

DESPORTO
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Rali Amarante-Baião:
Triunfo escapou a João Barros

►José Pedro Fontes suplantou João Barros na parte fi nal da prova e manteve-se na corrida pelo título.
►A última prova da época será disputada no Algarve, nos dias 17 e 18 de novembro.

D
EPOIS de um auspicio-
so início de rali, ao ven-
cer ambas as passagens 
pelo troço do Marão na 
estreia com o novo Sko-

da Fabia R5, João Barros não conse-
guiu alcançar a tão desejada vitória 
no Rali Amarante-Baião, que decor-
reu a 22 e 23 de setembro.

O piloto de Rebordosa acabou 

por ser ultrapassado por José Pedro 
Fontes (Citroen C3) na reta fi nal da 
prova.

O duelo entre os dois pilotos aca-
bou por ser, aliás, a grande marca des-
te rali. João Barros esteve no coman-
do da prova até à penúltima especial, 
quando o piloto da Citroen conquis-
tou a liderança, por meio segundo. 

José Pedro Fontes também este-
ve melhor na derradeira Prova Espe-
cial de Classifi cação (PEC) (12,44km) 
e reforçou a vantagem para João 

Barros, deixando o piloto de Rebor-
dosa a 5 segundos de diferença.

Mesmo não tendo terminado 
na posição que desejava e pela 
qual lutou, João Barros considera 
que esta prova lhe “deu o direito 
de sonhar com a vitória”. “Temos 
de dar os parabéns ao José Pedro 
Fontes que encaixou melhor com 
o fi nal do rali e acabou por nos ul-
trapassar, já bem perto do fi nal”, 
escreveu o piloto de Rebordosa 
na sua página ofi cial do facebook, 

onde deixou também uma palavra 
à ARC Sport pelo fantástico Skoda 
Fabia R5 que disponibilizou, para 
competir nesta prova.

Armindo Araújo (Hyundai) com-
pletou o pódio, a 26,1 segundos do 
vencedor e consolidou a liderança 
do Campeonato de Portugal de Ra-
lis.

A última prova da época rea-
liza-se a 17 e 18 de novembro, no 
Algarve e vai consagrar o campeão 
nacional. A luta (matemática) pela 

conquista do título será feita entre 
o líder Armindo Araújo, Ricardo Teo-
dósio e José Pedro Fontes.

João Barros também já confi r-
mou a sua presença no Algarve 

Rali Amarante/Baião
- Classifi cação fi nal

1. José Pedro Fontes 1:07:27.70
2. João Barros + 0:05.00
3. Armindo Araújo + 0:26.10
4. Ricardo Teodósio + 0:49.90
5. Miguel Barbosa + 1:51.60

HELENA NUNES
— texto —
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T
ERMINOU no último domingo o 
percurso do União Sport Club de Pa-
redes na Taça de Portugal. A forma-
ção paredense foi perder ao Algarve 
com o Silves, por 2-1,e acabou elimi-

nada da prova rainha do futebol português.
O jogo da segunda eliminatória da Taça 

de Portugal foi disputado no domingo à 
tarde, no Estádio Dr. Francisco Vieira, no 
Algarve. Mica Duarte fez o primeiro para o 
Silves logo no arranque da segunda parte 
(46’). Dezoito minutos depois, a formação 
algarvia conseguiu chegar ao 2-0, com An-

FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada

Camponato de Portugal
Série B – 6.ª jornada

União de Paredes ..................................2
Sanjoanense ..........................................0 

Próxima jornada: 7 outubro
Gondomar - Paredes

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 6.ª jornada

Nun’Álvares .............................................1
Lousada ...................................................2

Barrosas ...................................................1
Aliados de Lordelo ...............................1

Gondomar B ...........................................2
Rebordosa ...............................................3

Freamunde .............................................2
Aliança de Gandra ................................0

Próxima jornada: 5 outubro
Rebordosa - Sobrado

7 outubro
Aliados de Lordelo - Baião

Vila Meã - Nun’Álvares
Aliança de Gandra - Tirsense

1.ª Divisão – AF Porto
série 2 - 3.ª jornada 

Baião B ......................................................1
Sobrosa ....................................................1

Parada ......................................................1
Baltar .........................................................3

Lustosa .....................................................2
Aliados Lordelo B ..................................2

Próxima jornada: 14 outubro
Sobrosa - Lixa B

Salvadorense - Parada
USC Baltar - Torrados

Aliados Lordelo B - Penamaior

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

Vandoma .................................................3
Marechal Gomes da Costa .................1

S. Pedro Fins ...........................................2
Sobreirense ............................................1

Próxima jornada: 14 outubro
Escola Futebol 115 - Vandoma

ISC Sobreirense - Sp. Cruz

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 2.ª jornada
Paredes ....................................................2
Desp. Aves ...............................................2

Próxima jornada: 6 outubro (16 horas)
Viso - Paredes

Paredes eliminado da Taça de Portugal
►Na segunda eliminatória, a formação paredense perdeu em Silves, por 2-1, e foi afastada da competição.

dré Tonon a não desperdiçar uma grande 
penalidade assinalada pelo árbitro Paulo 
Barradas. 

Aos 78 minutos, o Paredes ainda reduziu 
a desvantagem, com um golo apontado pelo 
russo Vladislav Shpitalny, mas o esforço dos 
paredenses acabou por não ser suficiente 
para reverter a eliminatória.

O resultado final dita a eliminação da 
equipa de Eurico Couto, que tinha sido repes-
cada para a segunda eliminatória, depois de 
um jogo polémico com o Valadares, na pri-
meira jornada da prova. 

Os unionistas tinham esperança de con-
seguir passar à próxima fase e defrontar em 
casa uma equipa grande da I Liga, mas não 

conseguiram derrubar os obstáculos cons-
truídos pelo Silves. 

As atenções estão agora centradas no 
Campeonato de Portugal, onde o Paredes 
continua a somar resultados interessantes, 
sendo neste momento 5.º classificado, com 
11 pontos.

Na 6.ª jornada da prova, disputada a 23 
de setembro, a formação paredense venceu 
em casa por 2-0 o Sanjoanense, atual segun-
da classificada, em igualdade pontual com o 
Gafanha.

No próximo fim de semana, o Paredes 
terá também um jogo difícil, frente ao líder do 
campeonato, o Gondomar. A partida será no 
estádio S. Miguel, em Gondomar.

T
IAGO TEIXEIRA consagrou-se, no 
último domingo, campeão nacional 
de karting. O piloto de Vilela, Pare-
des, venceu a quinta e última pro-
va do Campeonato de Portugal de 

Karting Kia, na categoria X30 Shifter Sénior, 
que decorreu no complexo do kartódromo 
internacional de Palmela, sob a organização 
do Kart Clube de Lisboa.

Nas restantes categorias sagraram-se cam-
peões José Maria Gouveia (iniciação), José Pi-
nheiro (cadete), Frederico Peters (júnior), Ricar-
do Borges (X30 sénior), Rodrigo Ferreira (X30 
Shifter à geral e na júnior) Joel Magalhães (X30 
Super Shifter à geral e na master) e Manuel Ra-
mos (X30 Super Shifter Gentleman).

No que diz respeito à categoria Juvenil, a 
classificação da quarta e penúltima prova, reali-
zada há duas semanas, no Bombarral, ainda está 
suspensa, pelo que não foi possível, para já, apu-
rar quem é o campeão nacional de 2018. 

O vencedor da jornada de Palmela foi Ivan 
Domingues.

Piloto paredense
é bicampeão nacional de karting

►Tiago Teixeira, natural de Vilela, conquistou o título na categoria X30 Shifter Sénior, no passado domingo.

O 
ATLETA PAREDENSE António 
Sousa sagrou-se Campeão Regio-
nal do Minho de BTT, em master 
40, após vencer a nona e penúlti-
ma prova do campeonato do Mi-

nho de BTT XCO, disputada a 23 de setembro 
no Monte de Santa Quitéria, em Felgueiras.

António Sousa não deu a mínima hipó-
tese à concorrência e foi o primeiro a cortar 
a meta, com o tempo 00.47,35’. Em segundo 
ficou o atleta da Rodabike/ACRG/Gondomar 
Mário Fernandes, que terminou a prova a 
02.53 minutos do vencedor. António Rocha 
(Saertex Portugal/ Edaetech) fechou o pódio, 
com quatro minutos de diferença.

Na categoria principal (Elite), os vencedo-
res foram João Rocha (Rodabike/ACRG/Gon-
domar), com o tempo 1.04,09’, e Daniela Perei-
ra (Saertex Portugal/Edaetech), com 1.20,30’.

Na prova de master 30 a vitória coube a 
Pedro Lopes, da equipa BTT Seia. Em master 
50 venceu Rodolfo Lopes (ASC Focus Tema 

António Sousa sagrou-se campeão 
regional de BTT em Felgueiras

►O atleta de Paredes venceu o 12.º BTT XCO de Felgueiras na categoria de master 40 e assegurou o
     título de campeão regional do Minho.

Vila do Conde) e no paraciclismo o atleta Pau-
lo Teixeira, da Rodalbike/ ACRG/Gondomar.

Na classificação por equipas destacou-se 
a formação da ASC Focus Team Vila do Conde, 
que também venceu nas categorias de cade-
tes, através de Ana Santos e João Cruz.

A 12.ª edição do BTT XCO de Felgueiras foi 
organizada pela Associação de Ciclismo do 
Minho, em parceria com a associação Bicicleta 
Clube de Felgueiras. 
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N
o dia 19 de setembro, nós e os 
nossos colegas do 3.º B tivemos 
a nossa primeira saída da escola. 
Saímos bem identificados com 
as nossas camisolas coloridas e 

os bonés azuis.
Fomos até à Senhora do Salto para can-

tar o nosso Hino do Parque na sessão de as-
sinatura dos contratos do programa “Con-
servação da Natureza e Biodiversidade 
- Apoio a projetos no âmbito da Conser-
vação da Natureza”. 

Quando chegámos, já 
lá estavam os colegas do 
3.º ano da Escola Básica 
n.º 1 de Sobreira. Depois 
foram chegando os mais 
pequeninos do Jardim de 
Infância da Pulgada, em 
Aguiar de Sousa.

Na descida até ao Sal-
to, e enquanto esperáva-
mos, pudemos admirar 
o rio Sousa que ali passa 
muito agitado. Se olhás-
semos para cima víamos 
o enorme desfiladeiro que 

Alunos da turma 3.º A    ●    Escola Básica de Recarei

Acordo de Preservação da
Natureza e Biodiversidade
assinado na Senhora do Salto

vai do rio até à estrada. Ouvia-se muito bem 
o barulho da água que corria entre as ro-
chas. A maioria já conhecia aquele local de 
visitas com os pais, mas é muito bom estar 
ali por uma razão especial!

Logo depois da chegada do Senhor Minis-
tro do Ambiente, João Pedro Matos Fernan-

des, da Secretária de Estado 
e dos Presidentes das Câ-
maras de Paredes, Valongo 
e Gondomar, cantámos as 
canções que criámos para o 
Parque das Serras. Enquan-
to cantávamos, agitávamos 
as bandeiras verdes que 
apresentavam as espécies 
de árvores autóctones que 
queremos ver no Parque.

Fomos muito aplaudi-
dos!

No fim, o Senhor Mi-
nistro cumprimentou as 

professoras e alguns dos nossos colegas e 
depois disso, voltámos então à escola.

Gostámos muito desta atividade e es-
tamos prontos para outras, pois a natureza 
merece que nos preocupemos com ela!

J
OÃO RIBEIRO voltou a ser o piloto 
mais rápido a disputar a classe Super 
1600 na etapa de Castelo Branco, a 
sexta do campeonato nacional de ra-
licross, disputada nos dias 22 e 23 de 

setembro.
O piloto de Baltar, atual campeão nacio-

nal, não deu hipóteses aos adversários e do-
minou por completo os treinos cronometra-
dos, as quatro mangas e a final. Em segundo 
ficou José Eduardo Rodrigues, seguindo-se 
Mário Teixeira e os lousadenses Joaquim Ma-
chado e António Sousa.

Apesar de ter dominado dentro da pista, 
o Citroen Saxo do piloto de Baltar foi apreen-
dido no final da prova para ser alvo de novas 
verificações técnicas por parte da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Em Lousada, o carro de João Ribeiro já 
tinha sido alvo de 
uma verificação 
técnica no motor. 
Agora em Castelo 
Branco, foi verifica-
da a legalidade do 
sistema de injeção. 
A decisão oficial da 
FPAK foi divulgada 
três dias depois, 
confirmando que a 
viatura estava em 
conformidade com 
a regulamentação 
nacional.

João Ribeiro ga-
rante que a situação 
já está ultrapassada, 
mas ainda assim 
não deixou de en-

Vitória em Castelo Branco
deixou João Ribeiro 
mais perto do título

►O piloto de Baltar voltou a dominar a concorrência e ficou mais
     perto de festejar o título em Sever do Vouga.

viar uma mensagem aos seus adversários, 
que parecem digerir mal as derrotas. “Dentro 
de pista conseguimos mostrar a suprema-
cia desta equipa. Depois de em Lousada 
nos  verificarem o motor, agora é a vez do 
sistema de injeção. Segundo o regulamen-
to, estamos dentro da lei. Aviso todos os 
adversários que “correm mais fora de pista, 
que dentro” este não será o caminho para 
vencerem”, escreveu João Ribeiro na sua pá-
gina oficial do facebook.

O piloto está agora focado na última cor-
rida que será disputada a 13 e 14 de outubro, 
em Sever do Vouga, e que lhe pode trazer o 
campeonato.

João Ribeiro poderá nem ter de alinhar na 
final de Sever do Vouga para se sagrar nova-
mente campeão, se conquistar os 19 pontos 
que lhe faltam nas mangas de qualificação. O 
baltarense é líder do campeonato, com 237 
pontos, seguindo-se José Eduardo Rodrigues, 
com 213, e Joaquim Machado, com 169.

J
Á COMEÇOU a contagem decrescen-
te para a final do Campeonato Nacio-
nal de Trial 4x4. A 6.ª e última jornada 
de 2018 está recheada de novidades, 
garante a organização. 

O Clube TT Paredes Rota dos Móveis vai 
oferecer aos participantes da última jornada do 
CPT4x4 vales ticket combustível, limitado ao 

Novidades na final do 
Campeonato de Trial 4x4

►A última jornada da prova volta a realizar-se em Paredes,
     no próximo dia 14 de outubro.

máximo total de 5.000€. Os prémios serão atri-
buídos na cerimónia de entrega de prémios às 
equipas que fizeram a sua inscrição até ao dia 
30 de setembro. O valor a atribuir a cada equipa 
varia conforme os quilómetros percorridos para 
participar nesta etapa. Quem fizer, por exemplo, 
400km recebe um vale de 200€ em combustível. 

O que não muda é o facto de ser no con-
celho de Paredes. Também há 
semelhança dos últimos anos, 
há uma competição destina-
da aos aficionados da moda-
lidade, mas que não estão a 
competir no CPT4x4. Em 2018 
o Memorial “José Costa” é uma 
classe livre e só é obrigatório 
que o veículo tenha rollbar e 
guincho, sendo livre a utiliza-
ção de pneus. Contudo, a equi-
pa necessita de requerer licen-
ça de participação junto da 
Federação Portuguesa de Au-
tomobilismo e Karting - FPAK. 

DESPORTO    |    ESPAÇO ESCOLA
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

A «ENTRONIZAÇÃO» DE DJALME DE AZEVEDO
«Por último, deliberou, por proposta da presidência, considerar feriado o dia vinte e quatro de Janeiro pela rehabi-
litação n’esse dia do distinto official, dito Tenente Alfredo Djalme Martins d’Azevedo.»

C
omo tivemos oportuni-
dade de escrever no úl-
timo artigo, e repetimos 
agora, talvez nunca, em 
cerca de 180 anos de 

História do concelho de Paredes, 
tenha sido lavrado um texto oficial 
com tantas e tão ardentes conside-
rações abonatórias acerca de algo 
ou de alguém. Eis, então, o conteú-
do da magna reunião camarária de 
25 de Janeiro de 1911 e que fala por 
si:

«Aos vinte e cinco dias do mês 
de Janeiro de mil novecentos e 
onze n’esta villa de Parêdes e paços 
municipaes do concelho, onde se 
achava o digno presidente da Co-
missão Municipal, senhor Doutor 
José Augusto de Magalhães, com 
os vogais senhores Joaquim Fer-
reira Barbosa, Serafim Augusto da 
Silva Tavares, António Anselmo da 
Silva Mendes e António Augusto 
Gonçalves da Costa e o senhor ad-
ministrador do concelho, foi aberta 
a sessão. Em seguida, o senhor pre-
sidente disse: ‘Como presidente da 
Comissão Municipal Administrativa 
não podia deixar, neste momento 
de verdadeiro regozijo para o povo 
do concelho de Paredes, de convo-
car extraordinariamente os meus 
illustres collegas para esta sessão, 
na qual eu quero nitidamente ex-
pressar por maneira bem eloquente 
e da forma mais solene, com vivo 
interesse e com profunda emotivi-
dade, a grande satisfação que nos 
vae n’alma e que por certo domi-
na o espírito de todos os cidadãos 
Paredenses pelo desenlace notável 
de hontem, que com inteira justiça 
e satisfazendo a opinião de todas 
as consciências bem formadas e 
intencionadas, não só libertou do 
libello accusativo, mas rehabilitou 
honrosamente e com immensa gló-
ria a alma generosa e sã, o carácter 
impolluto e nobre, o espírito altivo, 
delicado e intelligente do nosso 
grande, sincero e dedicado amigo 
Tenente Alfrêdo Djalme Martins 
d’Azevêdo, antigo e dedicadíssi-
mo Republicano e grande heroe a 
dentro da causa Republicana, não 

opinião das várias freguesias, ou co-
missões paroquiais administrativas. 
A «entronização» de Djalme, com a 
homenagem municipal que lhe fora 
associada, suplantou o dever de 
cumprimento da própria lei geral 
da República.

Na noite seguinte à da absolvi-
ção, Djalme apresenta-se no quartel 
de Artilharia 4, em Penafiel. Espera-
va-o, à entrada, mais uma solene de-
monstração de júbilo e afecto, com a 
presença da Banda de Música de Pa-
redes, «muitos militares de diversas 
graduações e populares». O ilustre 
oficial é levado em ombros, desta fei-
ta por dois sargentos, que debaixo de 
aclamações, aplausos e flores o trans-
portam até ao interior do quartel.

Depois destes acontecimentos, 
Djalme sairá gradualmente da vida 
e do meio paredense. Durante os 
primeiros meses de 1911, ainda 
fará no concelho uma forte campa-
nha eleitoral e será eleito deputado 
constituinte pelo círculo de que Pa-
redes fazia parte, como veremos em 
futuros artigos. O feriado municipal 
em sua honra ter-se-á mantido até 
1915, mas, de resto, a toponímia 
não lhe consagraria qualquer espa-
ço e o seu nome não ficaria para a 
História local. 

No entanto, é logo após a sua 
absolvição e posterior eleição como 
deputado constituinte (e, mais tar-
de, senador), que Djalme travará 
uma importante luta em prol da in-
tegridade do concelho de Paredes. 
Trata-se de um facto também pou-
co ou nada conhecido, mas certo é 
que o militar republicano bater-se-
-ia como nenhum outro contra a 
anexação de Lordelo à comarca de 
Paços de Ferreira. Não era uma ba-
talha de somenos. Essa transferên-
cia judicial configurava o primeiro 
passo para a transferência adminis-
trativa da freguesia para o concelho 
pacense. Mas falaremos da «ques-
tão de Lordelo» mais para diante.

só pelo que trabalhou sempre mas 
também pelo muito que soffreu 
na sua pátria e no exílio e tudo isso 
para, libertando-nos do oppróbio 
da vergonhosa e do descrédito que 
eram o apanágio do extinto regí-
men, conseguir algum dia redimir 
a nossa querida pátria. Satisfeitas 
hoje as suas aspirações, é pois mo-
tivo de inteiro consolo e de sincero 
júbilo para todos nós, aproveitando 
a estada de Sua Excellencia aqui, 
lhe patentearmos publicamente, o 
anseio vivo com que era esperado o 
dia de lhe tributarmos a expressão 
da mais subida consideração, da 
profunda e grande sympathia, pelas 
brilhantes qualidades que exornam 
a personalidade de Sua Excellencia 
e que são penhor seguro do amor, 
interesse, dedicação e acrisolado 
sentimentalismo que sua Excellen-
cia nutre pellas novas instituições 
vigentes, a dentro das quaes muito 

há a esperar do concurso de Sua Ex-
cellencia para honra e glorificação 
do bom nome portuguez. A Sua 
Excellencia, em nome do concelho 
de Parêdes, os meus sinceros cum-
primentos’. Seguidamente o mes-
mo senhor presidente propôz que 
na acta d’esta sessão se consignas-
se um voto de congratulações pela 
reabilitação do distinto e referido 
official do exército, consignando-se 
também votos de louvor ao dis-
tintíssimo orador excellentíssimo 
senhor Doutor Alexandre Braga, 
pelo brilhantismo do seu discurso 
proferido hontem no tribunal d’esta 
comarca que destruiu por comple-
to toda a injusta accusação; aos se-
nhores Capitão José Affonso Palla e 
Doutor Chrispiniano da Costa, pelo 
grande interesse que mostraram e 
parte que tomaram para a defeza do 
seu dedicado e velho amigo, o que 
foi approvado por unanimidade, 

associando-se todos os senhores 
vogaes e administrador do conce-
lho às palavras da presidência. O se-
nhor Tenente Djalme, que se achava 
presente a esta sessão, com vénia 
da comissão, agradeceu as palavras 
lisongeiras do senhor presidente e 
votos propostos e approvados. O 
senhor Administrador do Conce-
lho lembrou que n’esta sessão não 
devia ficar esquecido o nome d’um 
especial amigo do senhor Tenente, 
o excelentíssimo senhor Domingos 
da Silva Ayres que lhe prestou rele-
vantíssimos serviços e por isso pro-
punha que aquelle prestantíssimo 
cidadão fosse também consignado 
um voto de louvor que a comissão 
votou unanimemente. Em seguida 
resolveu-se telegraphar ao Excel-
lentissimo Ministro da Guerra felici-
tando o exército portuguez e solici-
tando a incorporação no regimento 
de artilharia quatro em Penafiel, a 
que pertencia, do referido senhor 
Tenente. Por ultimo, deliberou, por 
proposta da presidência, conside-
rar feriado o dia vinte e quatro de 
Janeiro pela rehabilitação n’esse dia 
do distinto official, dito Tenente Al-
fredo Djalme Martins d’Azevedo. E 
não havendo nada mais a tratar foi 
levantada a sessão de que se lavrou 
esta acta que eu David de Moraes 
Alão, secretário da câmara, escrevi.» 

A decisão do feriado tem mui-
to de singular e de extraordinário. 
O primeiro decreto republicano 
sobre o estabelecimento do dia de 
descanso nos municípios data de 
12 de Outubro de 1910 e fora publi-
cado em Diário do Governo do dia 
seguinte. O seu artigo 2.º é bastante 
claro: «As municipalidades poderão, 
dentro da área dos respectivos con-
celhos, considerar feriado um dia 
por ano, escolhendo-o de entre os 
que representam as festas tradicio-
nais e características do município». 
Em Paredes, não só não se adoptou 
a instrução de fazer coincidir o feria-
do com «as festas tradicionais e ca-
racterísticas», como também, con-
trariamente ao que sucedera por 
exemplo no vizinho concelho de 
Valongo (Dias, 2011), foi ignorada a 

Djalme de Azevedo

PUB
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FICHA TÉCNICA

1582
Teresa de Jesus, dita Santa Teresa de Ávila, 
morre aos 67 anos;
____________________________________

1664
Guiné Portuguesa. Foi autorizado o estabe-
lecimento de uma feitoria, constituída por 
dois portugueses e sete franceses;
____________________________________

1669
O pintor holandês Harmensz van Rijin, dito 
Rembrandt, morre aos 63 anos;
____________________________________

1720
Nascimento de Giambattista, arquiteto e 
gravador italiano;
____________________________________

1777
Washington sofre uma derrota em German-
town, na Pensilvânia;
____________________________________

1787
Nasce François Pierre Guillaume Guizot, his-
toriador e político francês;
____________________________________

1797
São enviados três embaixadores america-
nos a Paris para negociar os diferendos en-
tre EUA e França, mas recusando-se a pagar 
subornos regressam aos EUA;
____________________________________

1814
Nasce Jean François Millet, desenhador, pin-
tor e gravador francês;
_____________________________________

1899
Criada a Direção-geral de Saúde e Beneficên-
cia Pública, em Portugal;
_____________________________________

1904
Com 70 anos morre o escultor francês Fré-
deric August Bartholdi, autor da estátua da 
Liberdade, em Nova Iorque;
_____________________________________

1907
Alfredo Keil, arqueólogo, compositor, pintor e 
colecionador português e autor da música de 
“A Portuguesa”, morre, com 57 anos;
_____________________________________

1910
Começa o levantamento em Lisboa. A falta 
de organização do movimento faz com que 
o almirante Cândido dos Reis, convencido do 
fracasso do ato, se tenha suicidado;
_____________________________________

1930
No Brasil, Getúlio Vargas assume a Presidência;
- Inauguração, na ilha Terceira, do aeródromo 
da Achada, junto à estrada militar;
_____________________________________

1943
Assinatura do Acordo Económico e Facilida-

des dos Transportes Marítimos entre o Reino 
Unido e Portugal;
_____________________________________

1958
Inauguração da primeira Rota Transatlântica 
de aviões a jato entre Londres e Nova Iorque, 
pela companhia aérea britânica BOAC – Bri-
tish Overseas Air-Ways Corp.;
_____________________________________

1959
Em Portugal é inaugurada a Base Aérea de 
Monte Real;
_____________________________________

1965
Publicação, contra a política colonial da dita-
dura salazarista, do “Manifesto dos 101 Cató-
licos”, assinado, entre outros, por Sophia de 
Mello Breyner Andresen, Benard da Costa e 
Nuno Bragança;
_____________________________________

1970
Com apenas 27 anos, morre a cantora e com-
positora norteamericana Janis Joplin;
_____________________________________

1976
Criação da “Ordem da Liberdade da República 
Portuguesa”;
_____________________________________

1982
Com 50 anos, morre o pianista canadiano 
Glenn Gould, figura destacada da vida musi-

cal, nome imprescindível na interpretação 
de Johann Sebastian Bach;
____________________________________

1989
Entrada em atividade da primeira agência 
noticiosa de Cabo Verde, a Cabopress;
____________________________________

1992
Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama, pre-
sidente moçambicano e dirigente da Rena-
mo, respetivamente, assinam acordo de paz; 
____________________________________

1996
Teresa Santa Clara Gomes, antiga secretária 
de Estado da Cultura e Secretária de Estado 
adjunta de Maria de Lourdes Pintasilgo, no V 
Governo Constitucional, morre aos 60 anos;
- Manoel de Oliveira, cineasta, recebe o Pré-
mio dos Estudos Fílmicos da Universidade 
de Coimbra;
____________________________________

1998
Reeleição de Fernando Henrique Cardoso, 
Presidente do Brasil;
____________________________________

2000
Prémio Nobel da Química em 1993, Michael 
Smith, morre aos 68 anos;
____________________________________

2001
Aprovada a quinta revisão constitucional 
extraordinária.

Dia 4
Biblioteca A Celer
Das 09h30 – Sessão de cinema: “Madagascar 3: os procu-
rados”

Dias 5 e 6
Pavilhão Municipal de Paredes
22h00 – Festival da Juventude

Dia 6
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Concerto ‘Música no coração’: Orfeão da Fundação 
A Lord

Dia 10
Fundação A Lord
14h30 – Atelier de expressão dramática

Dia 17
Fundação A Lord
14h30 – Atelier artes manuais – porta velas em forma de 
rosa

Dia 12
Biblioteca e Arquivo Municipal
21h30 – Serões literários do Vale do Sousa: tertúlia ‘Biblio-
tecas com futuro – as experiências do passado e os desafios 
do presente’

Dia 5
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Comédias d’Outono: tertúlia com Ricardo Araújo Pe-
reira e Nuno Markl

Dia 6
Auditório Municipal de Lousada
21h30 - Comédias d’Outono: Altos e Baixos com Joana Mar-
ques e Daniel Leitão

Dia 12
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – ‘Stand Up’ com Ana Arrebentinha, Alexandre Santos 
e Rui Xará

Dia 13
Lousada
08h30 – BioLousada: atividade alusiva à anilhagem científica 
das aves

Dia 14
Avenida Senhor dos Aflitos
09h00 – Feira de antiguidades, colecionismo e velharias

Dia 4
Salão nobre da câmara municipal
18h00 – Palestra gratuita sobre “Como entender o autismo”

Dia 6
Biblioteca Municipal
10h30 – Inauguração da exposição biográfica: “Germano 
Silva – uma vida digna de ser notícia”

Dia 7
Quartel dos bombeiros de Penafiel
09h00 – Caminhada solidária 

Dia 10
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Paddington 2”

Dia 11
Museu Municipal
21h00 – Ciclo de cinema – “Cinco filmes. Saúde: Prevenção 
do cancro da mama”

Dia 12
Biblioteca Municipal
10h30 – Encontro com a escritora Cátia Ferreira e leitura do 
conto “Paiva, o gatinho amarelo”, de Gusta Santos

Dia 13
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: leitura de “O livrinho dos con-
tos do Alto Douro” e construção de cestos de vindimas

Dia 17
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Um voo em grande”
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GOMES DE SOUSA

D
urante largos meses fi zemos 
apontamentos bio-bibliográfi cos 
sobre quase 60 médicos: de Pa-
redes e de Penafi el incluindo um 
muito relacionado com Paredes e 

dois muito relacionados com Penafi el.
Todos formados pela Escola do Porto – 

Escola Médica e Faculdade de Medicina – 
nascidos no século XIX. Vamos apresentar 
mais alguns nascidos até à implantação da 
República.

O doutor António de Sousa Pereira nas-
ceu em Libão, Bustelo, a 14 de Abril de 1904. É 
o médico penafi delense mais ‘importante’ de 
todo o século XX.

Iniciou o seu curso na Faculdade de Medi-
cina no ano lectivo de 1922 para 1923.

Aluno distinto, obteve das mais elevadas 
classifi cações, em todos os anos do curso que 
terminou, com aprovação nos quatro exames 
de estado, no ano lectivo de 1916 para 1927.

Obteve prémio e accessit nas seguintes 
cadeiras: fi siologia, anatomia topográfi ca, 
anatomia patológica, bacteriologia e parasi-
tologia, medicina operatória, especialidades 
médicas e cirurgia.

Ainda mal tinha acabado o curso já era 
Assistente no Instituto de Anatomia.

Doutorou-se em medicina em 1929 com 
a tese «Nervi Splenchnici: contribuição para 
o estudo da anatomia e cirurgia dos nervos 
esplâncnicos».

Impressa no Porto, na Tipografi a Porto 
Médico, com 358 páginas.

Publicou mais de setenta trabalhos da sua 
especialidade.

O DR. ANTÓNIO PEREIRA
Foi Bolseiro do Instituto de Alta Cultura e 

da Rockfeller Fondation em Estrasburgo. 
Professor da Faculdade de Medicina da 

Universidade do Porto; Director dos Serviços 
de Cirurgia do Hospital Escolar de S. João, no 
Porto; Presidente do Conselho de Investiga-
ção Científi ca do Instituto de Alta Cultura, do 
qual foi ainda Director do Centro de Estudos 
de Medicina Experimental e Cirurgia Experi-
mental; Reitor da Universidade do Porto, em 
cuja qualidade integrou a Câmara Corporati-
va, em representação das universidades. 

Deputado na X legislatura, de 1969 a 
1973.

Foi nomeado reitor da Universidade do 
Porto em Setembro de 1969, mantendo-se no 
lugar até atingir o limite de idade em 14 de 
Abril de 1974. Foi indicado para Prémio Nobel 
da Medicina e Fisiologia, pelo pediatra Antó-
nio de Almeida Garrett, em 1953.

Foi Provedor da SC de Misericórdia de Pe-
nafi el, tomou posse a 10 de Fevereiro de 1963, 
até 1974.

Filho de José de Sousa, lavrador proprie-
tário, natural de Bustelo e de Ana Pereira de 
Campos, natural de Meinedo, casados em 
Bustelo a 3 de Fevereiro de 1902.

Ele, com 22 anos, fi lho de António de Sou-
sa e de Francisca Pereira Barbosa, ambos de 
Bustelo. – Ela, com 20 anos, emancipada, ocu-
pada no serviço doméstico, fi lha natural de 
Gracinda de Jesus, natural de Meinedo.

Ana Pereira de Campos faleceu em Cedo-
feita a 7 de Fevereiro de 1947. José faleceu em 
Bustelo a 10 de Setembro de 1965.

Teve pelo menos dois irmãos: 1 - José. Nas-

ral de Bustelo, fi lho de José de Sousa, de Caíde 
e de Ana da Rocha, de Bustelo. – Ela, com 23 
anos, natural de Bustelo, fi lha ilegítima de 
Francisco Pinto Barbosa, da cidade de Pe-
nafi el e de Joana Pereira, solteira, de Bustelo.

Ana da Rocha casada com José de Sousa, 
com 69 anos pouco mais ou menos, faleceu 
em Libão, a 20 de Outubro de 1875; fi lha de 
António da Rocha, de Bustelo e de Maria Fer-
nandes, de Novelas. Fez doação a seu fi lho 
António e deixou mais fi lhos. Foi sepultada na 
sepultura n.º 9 da igreja.

O doutor António de Sousa Pereira casou 
na conservatória do registo civil de Penafi el a 
7 de Setembro de 1938 com Maria do Carmo 
Cardeal da Rocha Melo, natural de São Paulo, 
Brasil, fi lha de Manuel da Rocha e Melo que 
nasceu a 11 de Março de 1876, na Casa do Ri-
beiro, Freguesia de Bustelo e de América Car-
deal que nasceu a 26 de Agosto de 1890, em 
São Paulo, Brasil. Tiveram três fi lhos.

Enviuvou a 8 de Fevereiro de 1975 e faleceu 
em Ramalde, Porto, a 18 de Outubro de 1986.

É abundante a bibliografi a passiva do 
Doutor António de Sousa Pereira, nem sem-
pre muito rigorosa em datas, lugares e outros 
pormenores.

ceu em Libão a 27 de Janeiro de 1906. Casou na 
capela de Estorãos, Meinedo, a 27 de Agosto de 
1942 com Maria Coelho de Barros. Enviuvou em 
Meinedo a 12 de Agosto de 1956 e faleceu em 
Castelões de Cepeda a 4 de Fevereiro de 1987.

2 - Maria da Glória. Nasceu em Libão a 28 
de Janeiro de 1910. Mui esclarecedor o aver-
bamento no assento do baptismo que diz: ‘fa-
leceu em freguesia e concelho ignorados em 
dia ignorado de Dezembro de 1993’.

Seu avô António de Sousa casou em Bus-
telo a 19 de Maio de 1870 com Francisca Pe-
reira Barbosa. Ele, com 34 anos lavrador natu-

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Ler para saber

14 – VERTENTES DA 
GUERRA COLONIAL

A Guerra em Angola

A visita a Angola do ministro Adriano Moreira
veis à consolidação e desenvolvimento da 
nossa presença.

Em 3, o Ministro e o Subsecretário visi-
taram Carmona e Negage.

Apesar da surpresa os habitantes fize-
ram uma manifestação entusiástica aos 
dois membros do Governo. Tendo descido 
no Negage, fizeram depois o percurso por 
estrada até Carmona tendo sido acolhidos 
a dez quilómetros da cidade por elementos 
das milícias locais que os acompanharam 
e vitoriaram. Falando pelo Rádio Clube, 
o Ministro teceu elogios à firmeza da po-
pulação e disse: “Esta é uma escola onde 
podem aprender muitos portugueses que 
ainda não encontraram o sentido do essen-
cial na hora que passa. Pois vamos juntos 

ver os problemas que são de nós todos e 
fazer o que estiver ao alcance do povo e do 
governo”.

Durante dois dias, o Ministro e o Sub-
secretário visitaram a cidade e receberam 
inúmeras pessoas. Na altura os bandos de 
terroristas atuavam próximo, tendo os dois 
Ministros assistido à chegada dos feridos 
de uma coluna militar atuando na estrada 
do Songo.

Em 6 regressaram a Luanda depois de 
terem pousado no 31 de Janeiro e em Ma-
quela onde participaram nos turnos de vi-
gilância. 

A visita fora um sucesso pessoal e leva-
ra à população do Congo um ânimo que já 
lhe estava faltando (…).”

O autor do livro intitulado “Guerra 
em Angola”, major general Hé-
lio Felgas viveu mais de quatro 
anos em Angola, e este livro é 
considerado o primeiro relato 

completo dos acontecimentos que ensan-
guentaram o Norte desta colónia. Foi gover-
nador do Distrito do Congo até abril de 1960. 

Faz uma descrição dos massacres perpe-
trados no tristemente famoso 15 de março de 

1961, passando pelo alastramento do “terro-
rismo”, pelas operações militares portugue-
sas.

 Na 4.ª edição da “Guerra em Angola”, o au-
tor faz um resumo dos principais factos ocorri-
dos em 1962, incluindo novas e sugestivas foto-
grafi as, para além das do texto inicial.

Para situar a questão no tempo, parece-
-nos fundamental transcrever de Hélio Felgas 
o capítulo que denominou: 

“Em 1 de maio atracava em Luanda o 
paquete “Niassa” com o primeiro grande 
contingente militar enviado da Metrópo-
le. Nele seguiam, entre outras unidades, 
os Batalhões 88 e 92 que tantos sucessos 
conheceriam depois quer no campo militar 
quer no da ação psicológica entre os indí-
genas.

As tropas desfilaram pela Avenida Mar-
ginal entre entusiásticos aplausos da popu-
lação e prestaram continência ao Ministro 
do Ultramar, Dr. Adriano Moreira, chegado 
poucas horas antes, em companhia do co-
ronel Kaulza de Arriaga, Subsecretário da 

Aeronáutica.
No dia seguinte, perante o Conselho 

Legislativo, o Professor Adriano Moreira 
declarava: “Não seríamos dignos do sacrifí-
cio dos nossos soldados e milícias se não 
relegássemos para segundo plano tudo o 
que possa prejudicar a sua ação”. Acusou 
depois os terroristas de genocídio por pre-
tenderem liquidar friamente todos os que 
se opõem à desgraça do racismo. Disse que 
a Nação estava disposta a pôr ao serviço da 
sua projeção ultramarina todos os recursos 
ao seu dispor e que era necessário canalizar 
para Angola as pessoas e bens indispensá-
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HISTÓRIA e CULTURA

P
aredes, a exemplo de outras comu-
nidades, não ficou imune às rápidas 
e profundas alterações ocorridas 
nos últimos decénios do século 
prestes a terminar. Tais transforma-

ções – demográficas, sócio-políticas, econó-
micas, científicas e tecnológicas, culturais e 
outras –, que se repercutiram na atitude do 
homem perante a vida, a sociedade e o mun-
do, instalaram-se e afirmaram-se como novos 
e prementes desafios.

Claro é que os progressos da ciência e da 
tecnologia originaram grandes mudanças na 
forma de pensar e de viver do homem. No 
entanto, o ser humano deu-se conta de que 
as forças libertadas pela ciência e pela tecno-
logia comportam riscos graves, importando, 
por tal facto, encontrar o equilíbrio entre tais 
forças, consideradas como fornecedoras de 
meios, e os valores, os ideais que constituem 
a finalidade da vida e da ação humana. Por 
isso, considerar o homem como o destinatá-
rio do desenvolvimento da ciência e da tec-
nologia, a ele cabendo aproveitar os meios 
postos à sua disposição para constituir o seu 
futuro.

O homem já não quer apenas satisfazer as 
suas necessidades materiais. O homem mo-
derno tomou consciência de que não pode 
alimentar-se só de pão. Já se decidiu a procu-
rar um sentido para a sua vida, o que implica 
necessariamente uma abertura aos valores 
espirituais e éticos, que consubstanciam a es-
sência de uma cultura. Por isso a cultura tor-
nou-se um elemento indissociável da vida de 
cada individuo e de cada comunidade e todo 
o desenvolvimento que tem o homem como 
destinatário, tem sempre uma dimensão cul-
tural. Neste sentido, a cultura não é, hoje, um 
luxo reservado a alguns, mas uma condição 
do desenvolvimento pessoal e social, pelo 
que se tornou uma necessidade intrínseca.

Proclama-se, no fundo, a esperança num 
“humanismo aberto” e numa cultura nova, 
na perspetiva de Roger Garaudy, “que já não 
seja feita só de respostas do passado, nas 
das questões postas pela invenção do futu-
ro, uma cultura que não seja o privilégio e o 
ornamento de alguns, mas a possibilidade de 

realização humana de todos, uma cultura que 
não feche o homem em si próprio, mas que 
a abra a uma criação sem fim do futuro pela 
emergência poética e profética do que há de 
divino no homem”.

A cultura surge, assim, como uma neces-
sidade-resposta, como um antídoto contra 
os potenciais perigos das transformações 
operadas pela técnica, contra a redução do 
homem a simples instrumento de produção 
e de consumo. No fundo, a cultura serve para 
estabelecer os antigos equilíbrios homem/
natureza, homem/sociedade, homem/divino 
e, simultaneamente, para favorecer a realiza-
ção de todas as virtualidades da pessoa no 
seio da comunidade. A cultura é, pois, indis-
sociável da vida e, por isso mesmo, constitui 
um direito “inalienável”, “imprescindível” e 
“indivisível” da pessoa humana. É a própria 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
adotada pelas Nações Unidas, em 1948, a afir-
mar no seu art.º 27.º que “toda a pessoa tem o 
direito de participar livremente na vida cultu-
ral da comunidade, de usufruir das artes e de 
participar no progresso científico e nos be-
nefícios que daí resultam”. Também a nossa 
Constituição declara que “todos têm direito à 
educação e à cultura” (art.º 73.º-1) que “todos 
têm direito à função e criação cultural” (art.º 
78.º I), que o Estado deve assegurar “o acesso 
de todos os cidadãos à fruição e à criação cul-
tural” (art.º 73.º 3).

Repita-se, a cultura terá de deixar de ser 
um “privilégio de alguns” para se tornar um 
“bem comum”. 

Esta “democratização cultural”, assente 
no princípio de “igualdade de oportunida-
des”, conduz, naturalmente, à “descentraliza-
ção cultural”, ou seja, a uma política escolhida 
pela coletividade local, mas sem esquecer o 
contacto com o património cultural nacional 
e universal.

Tem-se como adquirido que o desenvol-
vimento de uma região, passa por uma plani-
ficação do seu equipamento social e cultural. 
O nível de bem-estar das populações, fruto 
dos serviços sociais e culturais, favorece a 
produtividade dos trabalhadores e, ao mes-
mo tempo, influencia os empresários da loca-

lização dos seus empreendimentos.
Perante o ponto de vista económico, a 

cultura cria atividades e empregos, gera ri-
queza. Pensemos na construção de edifícios 
e monumentos, nas “indústrias culturais” (o 
livro, a rádio, a TV, o cinema, etc.), nas gale-
rias de arte, nas exposições e feiras. A vida 
cultural é hoje um sector de forte consumo, 
a justificar adequada oferta, em quantidade 
e qualidade.

Sob o ponto de vista do “desenvolvi-
mento geral”, o desenvolvimento cultural é a 
condição da adaptação, dos indivíduos e da 
sociedade às mudanças.

A cultura aparece, assim, como um bem 
coletivo de que as sociedades não podem ser 
privadas sob pena de definharem e de auto-
destruírem. A cultura responsabiliza todos e 
cada um, enquanto criadores do futuro.

A história revela-nos a existência de uma 
estreita relação entre os poderes político, reli-
gioso e económico e os artistas e intelectuais.

Inicialmente, o poder (político, religioso, 
económico) intervinha no campo da cultura 
na base das relações pessoais com os artistas 
e intelectuais. Era o período dos “mecenas”, 
das “encomendas” de obras, com que se en-
riquecia o património e se prestigiava o “pro-
tector”.

A partir do séc. XIX, desenvolveu-se a 
ideia do “património nacional”. Nasceram os 
“museus”, os “arquivos”, as “bibliotecas”; le-
gisla-se sobre a proteção dos monumentos 
históricos.

Nos finais do séc. XIX e, sobretudo, no séc. 
XX, prevalece uma outra concepção do papel 
do Estado: assegurar a “igualdade dos cida-
dãos perante a cultura”.

Se há quem defenda a concessão de “sub-
sídios”, outros há que os condenam, conside-
rando que, por essa via, se pode pôr em causa 
a “liberdade criativa” ou fazer opções discu-
tíveis. Para estes, a função do Estado – e das 
Autarquias – deve, antes consistir na criação 
de infraestruturas adequadas, de espaços e 
equipamentos que possibilitem realizações 
culturais.

(Continua na próxima edição)

Eterna memória

Era o teu corpo de menina
nas fragas marinhas

naquela praia
naquele mar

há quanto tempo
já não me lembro

apenas
a memória da tua nudez

eterna memória

Era meio-dia
e o sol floria os teus seios
e a tua boca sabor a mel

Só as gaivotas em volta
sabiam de nós
este segredo

12 /2/ 2015

Eternos faróis
da poesia

contemporânea
Passam os dias

passam os meses e os anos
e eu ainda estou vivo

Leio poetas meus amigos que
já passaram ao outro lado

o jardim do Oriente

O Manuel António Pina
o Vasco Graça Moura

o Eugénio de Andrade
o Luís Veiga Leitão
o Egito Gonçalves
o Papiniano Carlos

o José Gomes Ferreira
foram meus amigos

porque nos conhecemos olhos nos olhos
e tantos outros ainda

que repousam nesse jardim dos poetas 
mortos

que leio e admiro
António Ramos Rosa

Daniel Faria
Ruy Belo

Herberto Helder

Grande luzeiro de brilhantes e eternos 
faróis

a iluminar o caminho da minha caminha-
da

com os seus poemas
enquanto vivo

enquanto aguardo a chamada
a minha hora de partir

26/04/2015

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

DUNQUERQUE
RESTAURAR O PALACETE DA GRANJA E

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL
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Lordelo

António Manuel
Vieira Neto

Faleceu
António Manuel Vieira Neto faleceu no passado 

dia 22 de setembro, com 59 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo, Paredes e residente na Av. dos Templários, n.º 127, 
Paços de Ferreira. Era casado com Júlia Manuela Santos Bastos Neto.

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.

Cristelo

Arlinda Maria
Barros Cardoso Barbosa

Faleceu
Arlinda Maria Barros Cardoso Barbosa faleceu 

no passado dia 23 de setembro, com 50 anos de ida-
de. Era natural de Cristelo, Paredes e residente na Rua Dr. Bernardo 
Pacheco Pereira Leite, n.º 313, Cristelo, Paredes. Era viúva de Luís 
Manuel Leal Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

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

Lordelo

Conceição
Ferreira Carneiro

Faleceu
Conceição Ferreira Carneiro faleceu no passado 

dia 30 de setembro, com 83 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo, Paredes e residente na Rua Cruzeiro do Vinhal, n.º 104, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Franklim Dias Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e 

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

Rebordosa

Maria Isabel
Martins Ferreira

Faleceu
Maria Isabel Martins Ferreira faleceu no passado 

dia 25 de setembro, com 86 anos de idade. Era na-
tural de Beire, Paredes e residente na Rua Nova Via, n.º 35, 1.º Esq., 
Rebordosa, Paredes. Era viúva de Amadeu Moreira da Rocha.

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.

Astromil

Maria Rosa
Ferreira Cristóvão

Faleceu
Maria Rosa Ferreira Cristóvão faleceu no passa-

do dia 22 de setembro, com 86 anos de idade. Era 
natural de Rio Tinto, Gondomar e residente na Av. Central de Astromil, 
n.º 454, Astromil, Paredes. Era viúva de José Joaquim Moreira da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Duas Igrejas

Joaquim Nogueira da Cruz
Faleceu

Joaquim Nogueira da Cruz faleceu no passa-
do dia 25 de setembro, com 58 anos de idade. Era 
natural e residente em Duas Igrejas, Paredes. Era 
casado com Maria Felisbina de Sousa e Silva 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.

Louredo

Armando Teixeira Alves
Faleceu

Armando Teixeira Alves faleceu no passado dia 
25 de setembro, com 59 anos de idade. Era natural 
de Caíde de Rei, Lousada e residente em Louredo, 
Paredes. Era casado com Maria da Conceição Tei-
xeira Gaspar Alves.

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

Albano Ferreira
Faleceu

Albano Ferreira faleceu no passado dia 29 de 
setembro, com 79 anos de idade. Era natural de Pe-
nafi el e residente em Bitarães, Paredes. Era casado 
com Acilda de Jesus Moreira.

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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Nome ___________________________________________________

________________________________________________________
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________________________________________________________
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________________________________________________________

País _____________________________________________________
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                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com
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EXTRACTO PARA PUBLICAÇÃO

CERTIFICO, para efeitos de publicação, que por escritura do dia 
vinte e cinco de Setembro de dois mil e dezoito, exarada a folhas 108, 
do Livro 90-A, deste Cartório, que: 

MÁRIO MOREIRA GUEDES, NIF 135.115.540 e mulher ROSA 
MARIA MOREIRA COELHO, NIF 144.140.314, casados sob o regi-
me da comunhão de adquiridos, residentes na Rua da Fontinha, n 
o 63, freguesia de Gandra, concelho de Paredes, declararam que, 
com exclusão de outrem, são donos e legítimos possuidores do 
seguinte prédio:

Urbano, composto por casa de rés do chão, andar e logradou-
ro, com a área coberta de cento e dezassete metros quadrados e a 
área descoberta de trezentos e oitenta e três metros quadrados, sito 
no Lugar da Igreja, actualmente Rua da Fontinha, n o 63, freguesia de 
Gandra, concelho de Paredes, a confrontar do Norte com Albertina Fer-
reira da Silva de Sousa Costa, do Sul José Dias Guedes, do Nascente 
com António Pacheco e do Poente com Adelino Ferreira Lopes, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial competente, mas inscrito 
na matriz respectiva, em nome do justifi cante marido sob o artigo 1306, 
com o valor patrimonial e atribuído de sessenta e sete mil quatrocentos 
e trinta euros.

Que o terreno, onde posteriormente implantaram o mencionado 
prédio, adveio à posse dos justifi cantes por contrato verbal de compra 
e venda em data que não podem precisar do ano de mil novecentos 
e noventa e dois à Junta de Freguesia de Gandra, acto que nunca 
chegou a ser formalizado.

Que, efectivamente, há mais de vinte anos que exercem sem 
interrupção no dito prédio todos os poderes de facto inerentes ao 
direito de propriedade, portando-se como seus verdadeiros do-
nos, praticando os actos necessários ao aproveitamento de todas 
as suas utilidades, procedendo a terraplanagem, e construção do 
imóvel, habitando-o e pagando as contribuições devidas, convictos 
de exercerem o mencionado direito à vista de toda a gente e sem 
oposição de ninguém.

Que a posse assim exercida e mantida em seus próprios nomes, 
de forma pacífi ca, contínua e pública, durante mais de vinte anos, lhes 
facultou a aquisição do aludido prédio por usucapião, título que, por 
sua natureza não é suscetívet de ser comprovado pelos meios nor-
mais.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.

Paços de Ferreira, 25 de Setembro de 2018
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4 de outubro 2018

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 3/10

PROCESSO Nº 1/08L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2018/09/18, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por BRU-
NA DIANA FERREIRA BATISTA (reqtº 3747/18 e 2756/18 planta de 
síntese), com residência em AV.ª DA BOAVISTA, N.º 649, LOUSA-
DA, ao lote nº 10, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
1103/20100819, consistindo na ALTERAÇÃO DA ÁREA DE IMPLAN-
TAÇÃO E DA ÁREA DE CONSTRUÇÃO, sito em RUA DE MOINHOS, 
BEIRE, deste concelho.

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

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

Paredes, VINTE de SETEMBRO de DOIS MIL E DEZOITO. --- 

O Vereador do Pelouro ,

O Gestor de procedimento,

Saiba como receber
o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

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

 DIVERSOS     |     PASSATEMPOS 

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

 1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, 
datado de 2017/10/26.

 1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, 
datado de 2017/10/26.

PELOURO DO URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 28/77

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 14/76
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2018/09/20, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por JOSÉ 
ARMÉNIO FERREIRA CAMPOS (reqtº 4728/18 e reqtº 4364/18 planta 
de síntese), com residência em RUA DA FÁBRICA, Nº 17, 2º, freguesia 
de BALTAR, concelho de PAREDES, ao lote nº 16, descrito na Con-
servatória do Registo Predial nº 1007/19941012, consistindo na ALTE-
RAÇÃO DA MANCHA DE OCUPAÇÃO, sito em RUA CIRCULAR DE 
RAMOS, N. 246, BALTAR, deste concelho.

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

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

Paredes, VINTE de SETEMBRO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador do Pelouro ,

O Gestor de procedimento,

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

Canguru
Preguiça

HORIZONTAIS
3- Troca direta de mercadorias, sem interferência da moeda; 
7- Tornar independente; 8- Deixar o serviço militar sem licen-
ça; 10- Sistema de governo em que o governante se investe 
de poderes absolutos chegando à tirania; 11- Filósofo fran-
cês, considerado o fundador da sociologia; 14- Desenvolveu 
o comunismo, sistema social, político e económico baseado 
na propriedade coletiva das riquezas; 15- Maior condecora-
ção concedida pelo governo brasileiro a qualquer cidadão.

VERTICAIS
1- Superioridade; 2- Luta armada realizada por grupos 
minoritários e de forma clandestina; 4- Líder italiano do 
fascismo; 5- Destituição por um congresso de um chefe de 
estado que pratica crime de responsabilidade; 6- Antigo 
tribunal eclesiástico instituído com o fi m de investigar e 
punir os chamados crimes contra a fé católica; 9- Tirar da 
sepultura; 12- Quantia paga mensalmente aos militares; 
13- Vendedor ambulante de objetos.

Gato
Sagui

Morcego
Esquilo

Cachorro
Ovelha

Zebra
Boto

Saiba como receber o jornal

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

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

oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt
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