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Ministra da Justiça elogiou
obras no Tribunal de Paredes

Diminuiu número
de incêndios e área ardida

João Ribeiro venceu
Taça Portugal de Ralicross 

O campeão nacional sagrou-se vencedor da Taça de 
Portugal de Ralicross na classe S1600, e alcançou a tão 
desejada “dobradinha”.

Francisca Van Dunem presidiu à cerimónia de assinatu-
ra do protocolo que vai permitir avançar com a remo-
delação e ampliação do palácio da justiça.

Este ano arderam 36,65 hectares de floresta no concelho, 
sendo o terceiro melhor registo desde 2001.

Pág. 2, 3, 4 e 5
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ALEXANDRE ALMEIDA ANUNCIA
O MAIS BAIXO IMI

DE SEMPRE EM PAREDES 0,375%

No próximo ano O IMI VAI BAIXAR DE 0,4% PARA 0,375% e a redução será gradual nos próximos anos.

O Orçamento para 2019, já aprovado em reunião de câmara, prevê ainda a REMUNICIPALIZAÇÃO DAS LARANJEIRAS, a realização 

de OBRAS NAS EB 2,3 DE LORDELO E REBORDOSA, a construção da piscina ao ar livre e ainda a criação de uma TARIFA SOCIAL DA 

ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS para beneficiar as famílias mais carenciadas.
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Presidente há um ano, Alexandre Almeida
fez balanço do mandato, anunciando

as prioridades para 2019
►Num briefing com jornalistas o autarca falou dos desafios encontrados na gestão da autarquia e das decisões tomadas nos primeiros
     12 meses do mandato.

O 
PRIMEIRO ANO DE 
MANDATO de Ale-
xandre Almeida (PS) à 
frente da câmara mu-
nicipal de Paredes “foi 

marcado por enormes constran-
gimentos financeiros e muitos 
problemas de resolução urgente, 
herdados do anterior executivo”. 
Por isso, tiveram a “exigente ne-
cessidade de organizar a câmara 
municipal sobretudo a nível fi-
nanceiro para a preparar para os 
próximos anos”.

Num almoço com jornalistas, 
realizado a 24 de outubro, Alexan-
dre Almeida recordou, ao lado dos 
seus vereadores, a situação difícil 
em que encontraram a câmara mu-
nicipal quando tomaram posse a 21 
de outubro de 2017, com “um pas-

sivo enormíssimo de 103 milhões 
de euros” e um “grande volume 
de pagamento de juros e encar-
gos financeiros”.

Para inverter esta situação “o 
município renegociou os seus 
empréstimos de longo prazo em 
2018, por outros com condições 
mais vantajosas”, e livrou-se do 
empréstimo do Estado (PAEL – Pro-
grama de Apoio à Economia Local), 
“diminuindo no futuro os encar-
gos com prestações e com juros”, 
explicou.

Ainda nas questões financeiras, 
Alexandre Almeida recordou outro 
problema herdado do anterior exe-
cutivo, com os fundos comunitários, 
que foram congelados após o Orga-
nismo Europeu Anti Fraude (OLAF) 
ter detetado indícios de fraude, cor-
rupção e falsificação de documen-
tos com fundos atribuídos para a 
construção das escolas.

“A questão já podia estar re-
solvida desde 2016”, sublinhou 
Alexandre Almeida, mas só com a 
entrada em funções do novo execu-
tivo é que foi interposta uma “pro-
vidência cautelar – que teve de-
ferimento favorável à autarquia 
-, garantindo acesso aos fundos 
comunitários para começar a rea-
lizar obras e outros projetos”.

Outro dossier que esteve nas 
mãos do atual executivo foi o con-
trato de concessão da rede de água 
e saneamento do concelho. Ale-
xandre Almeida garantiu que até 
ao final deste ano, será aprovado 
um aditamento ao contrato que vai 
trazer várias alterações, incluindo 
no preço da água – que não será 
aumentado como estava previsto 
no aditamento feito em 2008. Ou-
tra das novidades será a criação de 
uma tarifa social de água e sanea-
mento no concelho. (- Ver Página 5)

Alexandre Almeida e os vereadores



3
Quinta-feira

1 de novembro 2018
POLÍTICA

PUB

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

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

ALMOÇOS ● JANTARES ● TAKE-AWAY

Obras executadas no primeiro ano de mandato

O 
primeiro ano de mandato na câ-
mara municipal foi dedicado a 
“pôr ordem na casa”, mas tam-
bém a fazer obras em diversas 

freguesias do concelho, “sem grande ala-
rido” e com meios próprios da câmara mu-
nicipal. 

Alexandre Almeida recordou a requali-
ficação das Piscinas Municipais de Lordelo, 
Paredes e Rota dos Móveis, as obras reali-
zadas junto ao Centro de Saúde de Cristelo 
e várias pavimentações nas freguesias, que 
se vão manter até ao final do ano.

Ao nível dos complexos desportivos, o 
presidente destacou as obras em curso nos 
balneários do complexo de Mouriz e a ilu-
minação que será colocada nos campos do 
Vandoma e de Cete. Já sobre o novo cam-
po do USC Baltar o autarca garantiu que as 
obras decorrem “a bom ritmo” e anunciou 
que em breve serão também inauguradas 
as intervenções feitas nos complexos do FC 
Parada e do ISC Sobreirense.

Ainda na questão das obras, Alexandre 
Almeida lembrou que foi feito um levanta-
mento exaustivo das irregularidades dete-
tadas nos cadernos de encargos dos cen-
tros escolares – que já foram reportadas ao 
Ministério Público – de forma a corrigi-las o 
mais rapidamente possível. “O orçamento 
do próximo ano contempla já uma verba 
para resolver algumas destas questões, 
como a colocação de ar condicionado e 
a construção de cobertos exteriores para 
dar mais condições às crianças e jovens 
que frequentam estas escolas”, reiterou.

À comunicação social, o autarca refor-
çou ainda o pagamento “a tempo e horas” 
dos subsídios às corporações de bombei-
ros, delegações da Cruz Vermelha, clubes, 
associações culturais, desportivas e recrea-
tivas, bem como o trabalho realizado ao ní-
vel da captação de investimento, com sete 
novos contratos, na ordem dos 12 milhões 
de euros, e a criação de 127 novos postos 
de trabalho no concelho.

Torneio Internacional de Andebol veio dar vida à cidade de Paredes Complexo do F.C. Parada também será inaugurado em breve

As Piscinas Municipais foram toralmente requalifi cadas

As obras no complexo desportivo do U.S.C. Baltar decorrem a bom ritmo

Neste momento, decorrem também 
negociações com a AEPortugal para o mu-
nicípio deter a totalidade da empresa que 
gere o parque industrial de Parada-Baltar. O 
objetivo, garantiu o autarca, é “começar a 
expansão deste parque para correspon-
der à procura de terrenos industriais que 
se tem registado no concelho”.

Do ponto de vista cultural foi sublinha-
do o “esforço” feito pelo executivo para 
“dar uma nova vida à cidade de Paredes”, 
com eventos como o Torneio Internacio-
nal Paredes Andebol Cup, que englobou 

3.500 atletas, a Especial Sprint Paredes N 
Engenharia, que trouxe bastante público à 
cidade, e outras iniciativas culturais e des-
portivas que foram realizadas ao longo do 
ano na Casa da Cultura e no Parque José 
Guilherme.

Ao nível do desporto mereceu ainda 
destaque a iniciativa “Mais Vida Ativa e 
saúde”, que já engloba mais de 500 idosos 
de todo o concelho na prática de exercício 
físico, com o objetivo de combater o isola-
mento e contribuir para a melhoria da sua 
qualidade de vida.

Complexo desportivo do I.S.C. Sobreirense quase pronto
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O 
ANO DE 2018 serviu para pre-
parar a câmara para os grandes 
projetos de futuro que o executi-
vo pretende concretizar ou iniciar 
já no próximo ano. Desde logo, a 

redução do Imposto Municipal sobre Imóveis 
(IMI) que em 2019 baixa de 0,4% para 0,375%. 

Para o executivo esta redução de 0,25% 
representa uma quebra de receitas na ordem 
dos 500 mil euros que reverte a favor das 
famílias. “Queríamos descer já mais, mas 
descer para 0,3% significaria perder dois 
milhões de euros de receita, o que somado 
aos outros constrangimentos seria irres-
ponsável”, defendeu Alexandre Almeida, ga-
rantindo que o imposto voltará a baixar nos 
próximos anos, em função da melhoria da 
situação financeira da autarquia.

Outro tema que ficará resolvido até ao final 
do ano, é a aquisição do Complexo Desportivo 
das Laranjeiras, que já foi declarado equipa-
mento de interesse municipal e classificado no 
PDM como zona de equipamentos desportivos. 
Alexandre Almeida garante que a autarquia está 
em condições de avançar para a posse, em de-
finitivo, daquele equipamento, seja sob a forma 
de compra ou pela via da expropriação. 

“Não nos vamos sujeitar a um novo 
leilão. Antes do final do ano o pavilhão 
tem de ser da câmara municipal, porque 
já temos uma candidatura preparada para 
avançar com obras de requalificação para 
transformar aquele espaço num pavilhão 
multiusos”, sublinhou o autarca. Câmara quer fechar o dossier das Laranjeiras até final do ano

►O Orçamento Municipal do próximo ano traz uma redução do IMI de 0,4% para 0,375% e algumas alterações ao nível da ligação à rede
     de água e saneamento em benefício dos paredenses.
►O executivo vai também avançar com a construção de uma rotunda junto à estação de Paredesque vai permitir colocar o trânsito na
     Avenida da República nos dois sentidos.

e Complexo das Laranjeiras volta a ser municipal

O QUE VAI MUDAR EM 2019
IMI baixa para 0,375% 
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Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 780 300 * Fax +351 255 780 302
E-mail: fabel@net.novis.pt

Rua Infante D. Henrique, 121C * Vermoim
4470-035 Maia
Tlf. +351 229 407 853 * Fax +351 229 424 372
E-mail: geral@amtransitario.com

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

E
m 2019 todos os paredenses que se 
quiserem ligar à rede de água e sa-
neamento vão poder fazê-lo sem pa-
gar taxas de ligação. Os custos desta 

ação serão suportados pela autarquia num 
investimento que deverá rondar os 200 mil 
euros.

Alexandre Almeida diz que a medida é 
“um incentivo às famílias”, que até agora 
tinham de pagar cerca de mil euros para se 
ligarem à rede. “Temos cerca de 38 mil ca-

Ramais de ligação à rede de água e saneamento
serão gratuitos para os paredenses

sas onde passa água e saneamento e só 
cerca de metade é que tem a ligação feita e 
muitas delas não chegam a consumir água. 
Vamos ter de mudar este paradigma e por 
isso é que vamos assumir a responsabilida-
de dos custos de ligação para que não haja 
desculpas”, afi rmou.

Até ao fi nal do ano o executivo irá aprovar 
um novo aditamento ao contrato de conces-
são da água e saneamento com a Be Water 
que vai trazer outras alterações, nomeada-

mente a criação de uma tarifa social da água, 
saneamento e resíduos sólidos no concelho, 
que vai benefi ciar as famílias com mais carên-
cia económica, implicando um investimento 
municipal de 50 mil euros.

Segundo Alexandre Almeida, este novo 
aditamento ao contrato de concessão vai ain-
da revogar os aumentos da água que estavam 
previstos no aditamento celebrado em 2008.

O novo aditamento estabelecerá ainda 
que os subsistemas de abastecimento de 

água no sul do concelho sairão da concessão 
e que será a câmara a avançar com o sanea-
mento naquelas freguesias, recorrendo aos 
fundos comunitários.

Alexandre Almeida garante que tem 
havido negociações na Área Metropolita-
na do Porto para criar uma linha de apoio 
para municípios como Paredes, Santo Tirso 
e Oliveira de Azeméis, “onde existem atra-
sos gravíssimos na rede de saneamento 
básico”.

Os subsistemas de abastecimento de água no sul do concelho vão sair da concessão

Águas Vivas - Associação Consumidores de Água da Sobreira

Obras nas EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa
e aquisição da Adega Cooperativa 

E
ntre as obras a lançar em 2019, Alexan-
dre Almeida salientou ainda a remode-
lação e ampliação do Tribunal de Pare-
des, que vai acolher a Instância Central 

Cível, a construção da piscina ao ar livre no 
parque da cidade de Paredes, “que vem res-
ponder aos anseios dos jovens pareden-
ses” e a requalifi cação do Mosteiro de Vilela. 
O projeto da Casa da Juventude também de-
verá sair do papel no próximo ano, garantiu 

o presidente, devendo funcionar no edifício 
atualmente utilizado pelo EMAÚS ao lado do 
quartel dos bombeiros de Paredes.

Será ainda construída uma rotunda jun-
to à estação de comboios de Paredes, que 
vai permitir colocar o trânsito na Avenida da 
República nos dois sentidos. Entre outros in-
vestimentos, Alexandre Almeida vai ainda 
executar as obras nas EB 2/3 de Lordelo e Re-
bordosa e nos centros escolares e a ligação da 

zona industrial de Rebordosa à A41. 
Outra das apostas será adquirir o edifício 

sede da Adega Cooperativa de Paredes, para 
construir um auditório. “Há condições de 
avançar no próximo ano com a aquisição e 
as obras serão realizadas mais para a fren-
te”, acrescentou.

O executivo pretende ainda expandir o 
Parque Empresarial Parada-Baltar e dinami-
zar ou acolher grandes eventos desportivos 

para ampliar a marca identitária de Pare-
des e atrair mais pessoas ao concelho. Vão 
também ser dinamizadas rotas pedestres e 
outros projetos ligados sobretudo ao turis-
mo cultural, patrimonial e paisagístico, com 
particular foco nas belezas naturais das fre-
guesias do sul do concelho e construído um 
parque de campismo em Aguiar de Sousa, 
para aproveitamento de todo o potencial do 
projeto Serras do Porto.

Adega Cooperativa vai ser transformada num auditórioObras nas EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa vão avançar em 2019

A Casa da Juventude vai funcionar no edifício onde está instalado os EMAÚS
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A 
apresentação do que foi o 
primeiro ano de atividade do 
executivo socialista na câma-
ra de Paredes, pelo que já foi 
feito, tendo em conta todas as 

adversidades, leva-nos a ter esperança de 
uma grande ação futura.

Nota-se neste executivo o desejo pro-
fundo de caminhar por ruas de sistemas 
democráticos com as mãos dadas às es-
truturas humanas e preocupadas com o 
bem-estar social.

Nos tempos correntes, ganhamos a 
esperança, senão a certeza, da sua cole-
tiva cumplicidade democrática com as 
pessoas, com o debate das ideias e das 
opiniões.

Democraticamente o dizemos, tudo 
isto pode não interessar a todos os leito-
res, mas interessa de forma particular à 
evolução do pensamento da maioria das 
pessoas conscientes e à necessidade que 
há de comunicar o que lhes vai na alma.

Tudo o que fôr feito a favor do povo, é 
importante para o aprofundamento da de-
mocracia e contribui para que cada pessoa 
se disponha a dar o seu contributo para a 
construção de uma sociedade mais justa e 
de um melhor futuro.

Claro que haverá sempre outras refor-
mas a empreender na ciência política, no 
pensamento, na ação, nas próprias estru-
turas dos partidos políticos ou movimen-
tos cívicos.

Estando num regime de cariz partidá-
rio, a política deve ser um serviço, um exer-
cício intelectual, um ato de aprendizagem 
continua e um espaço de refl exão.

As ideias estão em constante evolu-
ção... E um planeamento exclusivamente 
técnico, feito por arquitetos e engenheiro, 
sem o contributo da geografi a humana e 
da sociologia, sem a participação ativa das 
populações locais, suscita, naturalmente, 
sérias dúvidas. Será sempre um planea-
mento que pode matar o País tradicional e 
cavar uma “decalage” profunda na sensibi-
lidade das pessoas.

Ao fazer desta, temos em atenção os 
usos e costumes, a tradição oral, o artesa-
nato e a gastronomia bem como as mais 
diversas situações da vida paredense, fa-
zendo lembrar que a antiga terra de Aguiar 
de Sousa está preparada para enfrentar os 
desafi os do futuro, a resolução de habita-
ções da comunidade cigana de Paredes, da 
valorização da área circundante da igreja 
matriz de Cete, (monumento nacional) da 
classifi cação do mosteiro de Vilela (pro-
priedade da câmara) do Museu do Móvel, 
do levantamento arqueológico do conce-
lho, o saneamento, etc.

E cabe à imprensa e rádios locais mos-
trar e divulgar a importância destes assun-
tos, que tanto interessam ao mais erudito 
especialista como ao mais comum dos ci-
dadãos.  

O futuro mora
no horizonte

Orçamento para 2019 aprovado
em reunião do executivo

►Orçamento a rondar os 65 milhões de euros foi aprovado com os votos a favor do PS
     e os votos contra dos vereadores do PSD.

O
S DOCUMENTOS Provisionais 
para 2019 foram aprovados na 
última reunião do executivo, rea-
lizada no passado dia 30 de outu-
bro, com os votos a favor do PS e 

os votos contra dos vereadores do PSD.
Numa longa exposição o presidente da 

câmara de Paredes, Alexandre Almeida, ex-
plicou em pormenor o orçamento da autar-
quia para 2019, que o próprio apelidou de 
“orçamento de retoma”, composto por me-
didas que o executivo já pretendia ter toma-
do em 2018, mas que por via dos “enormes 
constrangimentos fi nanceiros estavam 
impedidos de o fazer”.

Com a resolução desses constrangimen-
tos, nomeadamente a substituição do Plano 
de Apoio Economia Local (PAEL) por um em-
préstimo com condições mais favoráveis e a 
cessação do Plano de Ajustamento Financei-
ro é possível baixar a taxa de IMI em 2019 de 
0,4% para 0,375%. 

Ainda sobre os constrangimentos fi nan-
ceiros, o presidente da câmara lembrou que 
neste primeiro ano de mandato o executivo 

conseguiu baixar as dívidas de curto prazo 
deixadas pela anterior gestão do PSD em 4,5 
milhões de euros e desbloquear os fundos co-
munitários, para conseguir avançar com no-
vos investimentos em 2019, nomeadamente 
as obras nas EB 2/3 de Rebordosa e Lordelo, a 
remodelação do pavilhão das Laranjeiras e do 
tribunal de Paredes, a construção da Casa da 
Juventude e ainda a realização de pavimenta-
ções de passeios por todas as freguesias.

No próximo ano, o executivo vai também 
realizar investimentos não fi nanciados por 
fundos comunitários, utilizando verbas pro-
venientes de uma poupança nas despesas 
correntes. Estas obras serão realizadas por 
administração direta e com recurso a meios 
próprios da câmara municipal. 

“Em 2019 vamos ter
a mais baixa taxa de IMI
de sempre em Paredes”

- ALEXANDRE ALMEIDA
presidente da CM Paredes 

Fixado em 65.413,602 milhões de euros 
este orçamento prevê ainda um aumen-

to das transferências para as freguesias, a 
criação da tarifa social de água, saneamen-
to e resíduos sólidos no concelho, o fim da 
cobrança do valor pelos ramais de água e 
saneamento e o aumento em cerca de 20% 
das transferências para as corporações de 
bombeiros e delegações da cruz vermelha.

A verba que foi gasta nos manuais esco-
lares, que no próximo ano serão comparti-
cipados pelo Governo, será canalizada para 
fazer obras nos centros escolares e para re-
forçar o número e o montante das bolsas 
de estudo atribuídas anualmente a alunos 
do concelho.

Do lado do PSD, Rui Moutinho criticou 
aquilo que disse ser um “orçamento de 
farsa, de quem ainda não percebeu que 
já não está em campanha”. “Demonstra 
que não é a má herança que não o dei-
xa governar, mas sim a falta de ideias”, 
acusou.

O PSD criticou ainda o facto de Alexandre 
Almeida ter dito durante a campanha eleito-
ral que a dívida da câmara era superior a 100 
milhões de euros quando “na realidade era 
menos de metade desse valor”. “Isso prova 
que o senhor mentiu e que este é um orça-
mento de farsa que não tem qualquer me-
dida estruturante para o desenvolvimento 
do concelho”, reiterou.  

Em relação ao IMI, o vereador social-de-
mocrata mostrou-se indignado e acusou o 
presidente da câmara de não cumprir com 
a palavra dada. Rui Moutinho argumentou 
que no 1.º ano de mandato o presidente 
disse que não podia baixar a taxa de IMI 
para 0,3% por causa do PAEL e de um rela-
tório do IGF. “Se já não é o PAEL nem é o 
IGF queremos saber o que o impede de 
baixar o IMI para 0,3%”, questionou.

Alexandre Almeida argumentou que 
seria irresponsável baixar já para esse va-
lor tendo em conta os compromissos que 
a câmara ainda vai ter de pagar no próxi-
mo ano. “Em 2019 vamos ter a mais bai-
xa taxa de IMI de sempre em Paredes, 
0,375%. E não foi o PSD que a aplicou, foi 
o PS e o meu executivo”, atirou o autarca.

HELENA NUNES
— texto —
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T
ERMINOU o perío-
do crítico dos in-
cêndios florestais/
rurais, no dia 15 ou-
tubro, com menos 

incêndios e área ardida que 
em 2017. 

Este ano registaram-se 
333 ignições, totalizando 
36,65 hectares de área ardi-
da, sendo o terceiro melhor 
registo desde 2001. Em 2017, 
arderam 589,8 hectares e 
ocorreram 481 incêndios flo-
restais. 

Esta diminuição deve-se 
ao “excelente trabalho dos 
bombeiros no terreno, ao 
reforço da vigilância, patru-
lhamento florestal e fiscali-
zação através do Serviço de 
Proteção da Natureza e do 
Ambiente (SEPNA) da GNR 
e do Grupo de Interven-
ção de Proteção e Socorro 
(GIPS)”, garantiu o vereador 
da Proteção Civil, Elias Barros, 
num balanço provisório dos 
dados referentes aos incên-
dios florestais deste ano.

A limpeza dos terrenos 
foi para o vereador uma me-
dida positiva que contribuiu 
para a diminuição dos incên-
dios, bem como a “aposta 

Diminuiu o número de incêndios
e área ardida no concelho

►Recarei foi a freguesia com mais área ardida este ano, já Astromil registou o maior
     número de ignições.

Elias Barros, vereador da Proteção Civil

na sensibilização da po-
pulação para o reforço das 
ações de prevenção contra 
os incêndios”.

Recarei foi a freguesia 
com mais área ardida no 
concelho, 10,04 hectares. Já 
Astromil registou o maior nú-

mero de ignições, 54.
O maior incêndio ocor-

rido este ano com origem 
desconhecida deflagrou na 
localidade de Além Rio, em 
Recarei, tendo consumido 
3,12 hectares de floresta.

Segundo o balanço provi-

sório do pelouro da Proteção 
Civil do Município de Paredes 
mais de 75% das ocorrências 
verificaram-se em zonas pe-
riurbanas situadas entre os 
centros urbanos e paisagem 
rural. Forma também regista-
dos 75 falsos alertas.

Paredes representado no encontro
nacional de cidades inclusivas

O 
C O N C E L H O 
DE PAREDES 
esteve repre-
sentado no en-
contro nacional 

de cidades inclusivas, que se 
realizou em Almada no pas-
sado dia 15 de outubro, no 

âmbito da Rede de Cidades 
Educadoras, integrada pelo 
município de Paredes.

Na sessão esteve presen-
te o vereador da educação, 
juventude e desporto, Paulo 
Silva, e o diretor do Paredes 
Golfe Clube, Arménio Santos, 

que apresentaram o projeto 
GePS – Golfe, Estratégia de 
Promoção de Sucessos.

O programa é dinamizado 
pelo Paredes Golfe Clube para 
permitir a alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Vilela, 
com fraco desempenho esco-

lar, praticarem Golfe como uma 
forma de os motivar e orientar 
para melhores resultados.

Este projeto foi objeto de 
candidatura aprovada pelo 
Instituto Português do Des-
porto e da Juventude e irá de-
correr durante este ano letivo.
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Câmara atribuiu apoio de 100 mil euros
a clubes e associações desportivas

►Será apoiada a formação de mais de 2.700 atletas até aos 18 anos, durante a época 2018/2019.

Clubes e associações
desportivas apoiadas:

— Aliados FC Lordelo
— ADPA - Associação Desportiva de Patinagem Artística
— Aliança FC Gandra
— Altis Clube de Paredes
— Olá Mouriz
— Associação Cultural e Musical de Paredes - secção Paredes Aventura
— Associação de Karaté Shotokan de Paredes e Vale do Sousa
— Associação de Karatecas do Vale do Sousa
— APD - delegação local de Paredes
— Bastião d’Esperança Associação Desportiva
— CAB - CRD - Club Recreativo Desportivo e Cultural
— Casa do Benfica em Paredes
— Casa do Povo de Sobreira
— Clube de Futebol de Vandoma
— FC de Cete
— FC de Parada
— Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural S. Luiz
— ISC Sobreirense
— Paredes Golfe Clube
— Power kids CD 
— Rebordosa AC 
— Rebordosa Fut CD 
— Serviços Socias da CMP - Polo Aquático
— SC Nun’Álvares de Recarei
— USC de Baltar 
— USC de Paredes 

HELENA NUNES
— texto —

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL DE PAREDES as-
sinou contratos-pro-
grama de desenvol-
vimento desportivo 

com 26 clubes e associações do 
concelho, no âmbito do apoio à 
formação dos jovens atletas para 
a época 2018/2019.

No total, será apoiada a forma-
ção de mais de 2.700 atletas até aos 
18 anos, num investimento de cerca 
de 100 mil euros. Metade do apoio 
foi entregue no passado dia 16 de 
outubro, sendo que o restante será 
acertado em maio do próximo ano. 

As verbas atribuídas a cada 
clube vão permitir o suporte de 
encargos médicos, seguros e 
melhorarias nas respostas para o 
desenvolvimento da prática des-

portiva e de formação dos atletas 
inscritos nos escalões e nas asso-
ciações ou federações das respeti-
vas modalidades.

Na cerimónia de assinatura 
dos protocolos, o presidente da 
câmara, Alexandre Almeida, con-
siderou que o momento represen-
ta “a aposta da autarquia na for-
mação e no desporto juvenil” 
e deixou também a garantia de 
“apoiar os clubes que desenvol-
vem a formação dos seus jovens 
atletas e de honrar os compro-
missos de pagar a tempo a ho-
ras às associações desportivas”.

No salão nobre dos Paços do 
Concelho estiveram ainda pre-
sentes os vereadores Paulo Silva 
e Elias Barros e também os pre-
sidentes e representantes dos 
cubes e associações desportivas 
que vão receber os apoios da au-
tarquia.
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►A Ministra da Justiça assinou, em Paredes, o protocolo que vai permitir avançar com a remodelação e ampliação do Palácio da Justiça.
►A governante elogiou “a generosidade e solidariedade institucional” do município e confirmou que esta intervenção vai permitir instalar a
     Instância Central Cível no concelho.

Ampliação do Tribunal de Paredes é exemplo
de articulação entre poder local e central”

A 
MINISTRA DA JUSTIÇA, Francis-
ca Van Dunem, presidiu, na passa-
da terça-feira, dia 23 de outubro, 
no salão nobre dos Paços do Con-
celho, à cerimónia de assinatura 

do protocolo entre o município de Paredes 
e o Instituto de Gestão Financeira e Equipa-
mentos da Justiça que vai permitir avançar 
com a remodelação e ampliação do Palácio 
da Justiça de Paredes.

As obras vão implicar um investimento de 
600 mil euros e deverão arrancar já no próxi-
mo ano. O protocolo contempla a construção 
de um novo edifício num terreno contíguo ao 
atual edifício do tribunal, que já foi adquirido 
pela autarquia. Serão construídos novos gabi-
netes e salas de audiência e ainda um parque 
de estacionamento.

Em Paredes, a Ministra da Justiça disse 
que “este protocolo é o exemplo do que 
pode ser feito na articulação entre o poder 
local e o poder central. O facto de as au-
tarquias estarem disponíveis, como neste 
caso estiveram, e terem esta generosidade 
institucional é para o Ministério da Justiça 
uma forma virtuosa de trabalhar em con-
junto”, salientou.

Francisca Van Dunem destacou ainda a 
importância da intervenção no edifício do Tri-
bunal de Paredes, “por permitir melhorar as 
instalações” e “trazer uma nova valência, 
no caso a Instância Central Cível”.

“Estou convencida que, para além das 

O QUE VAI MUDAR:
- Construção de quatro gabinetes para juízes;
- Duas salas de audiências;
- Um gabinete para Procuradores;
- Um gabinete para inspeções;
- Uma secretaria judicial e serviços do Mi-
nistério Público;
- Salas de testemunhas;
- Parque de estacionamento para cerca de 
15 lugares.

melhorias que vão ser feitas ao nível do tri-
bunal, com a construção de uma extensão 
exatamente ao lado, também melhorará 
bastante as condições de funcionamento”, 
acrescentou.

No âmbito deste protocolo entre a câma-
ra de Paredes e a Administração Central, cabe-
rá à autarquia a execução da obra, recebendo 
uma comparticipação do Estado.

O Município já solicitou à Comissão de 
Coordenação da Região Norte (CCDR-N) a 
inclusão no Plano Estratégico de Desenvol-
vimento Urbano (PEDU) da ampliação e re-
qualificação do Palácio da Justiça como uma 
prioridade de investimento.

Ainda na sua passagem por Paredes, a 
Ministra da Justiça comentou a fuga de três 
suspeitos do Tribunal de Instrução Criminal 
do Porto, há duas semanas, garantindo que 
não se deveu à falta de segurança do edifício. 
“Relativamente àquele tribunal todas as 
condições de segurança estavam criadas. 
Havia segurança passiva suficiente e se-
gurança ativa, e isso funcionou”, afirmou. 
Em declarações aos jornalistas, Francisca Van 
Dunem assegurou que o caso está em inves-
tigação e que só depois é que se vai perceber 
em concreto o que falhou.

“Vai corresponder a
uma ambição antiga da 

comunidade”
- ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente da CM Paredes

O presidente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acredita que “este ato vem 
dar resposta a um anseio da comunidade 
paredense, ao permitir, nomeadamente, a 
instalação da Instância Central Cível, para 
corresponder ao dinamismo económico do 
concelho, que é o maior polo nacional de 
mobiliário”. 

O autarca referiu ainda que “não obs-
tante os significativos constrangimentos 
financeiros” do município, do impedimento 
de receber fundos comunitários e da “enor-
me dívida herdada” aquando da tomada de 
posse do executivo, que fez precisamente um 
ano no dia 21 de outubro, “é possível enca-
rar o futuro com otimismo e implementar 
a tão ansiada remodelação do Tribunal de 
Paredes”.

“O desbloqueamento do acesso aos 
fundos comunitários, obtido através de 
uma providência cautelar que intentamos 
em deferimento favorável à autarquia de 
Paredes, vai permitir-nos realizar obras de 
remodelação e ampliação no Tribunal de 
Paredes”, reiterou.

Alexandre Almeida afirmou ainda que 
este projeto de ampliação do Palácio da Jus-
tiça vai permitir que mais juízes, procuradores 
e funcionários judiciais se fixem em Paredes, 

A Ministra da Justiça recebeu uma lembrança do município de Paredes

ajudando a dinamizar o comércio e a acres-
centar vida à cidade. 
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A 
INICIATIVA “NOITES NEGRAS” 
promovida pela câmara de Pare-
des, com o apoio da junta local 
e da Associação de Empresas de 
Paredes – ASEP, dinamizou, no úl-

timo fim-de-semana, a biblioteca municipal 
de Paredes e o parque José Guilherme com 
diversas iniciativas culturais.

O evento teve como propósito mais uma 
vez “dar vida à cidade de Paredes e atrair 
mais gente à cidade”, reforçou a vereadora 
do pelouro da cultura, Beatriz Meireles.  

Além da feira de produtos gastronómicos, 
as noites negras de sexta e sábado contaram 
com vários apontamentos musicais, anima-
ção, representação e literatura. 

Na sexta, a biblioteca recebeu as leituras 

“Noites Negras” animaram
Biblioteca e Parque José Guilherme

►A iniciativa contou com uma feira de produtos gastronómicos e diversos apontamentos musicais e concertos acústicos.

HELENA NUNES
— texto —

negras, que tiveram a participação do Conser-
vatório de Música de Paredes e do ator Fer-
nando Soares e as atuações do Conservatório 
de Dança do Vale do Sousa e dos alunos do 
Curso Profissional de Animador Sociocultural 
da escola secundária de Vilela.

A noite de sexta foi também animada 
com três concertos acústicos, em bares do 
centro da cidade, com Jéssica Nogueira, Sofia 
Moreira e o pianista Bruno Dinis.

No sábado, a biblioteca de Paredes foi 
palco de quatro atuações musicais, do Coro 
Feminino do Conservatório de Música de Pa-
redes, da cantora lírica Inês Pinto, do Conser-
vatório de Dança do Vale do Sousa e do giná-
sio Fitness Factory.

O envolvimento de outras instituições lo-
cais nas iniciativas da autarquia foi outro dos 
aspetos positivos da iniciativa, destacou tam-
bém a vereadora Beatriz Meireles.

Corpo ativo dos bombeiros de Cete
reforçado com 15 novos elementos

►A corporação do sul do concelho passou a ter 60 elementos no quadro ativo.

O 
CORPO ATIVO DOS 
BOMBEIROS VOLUN-
TÁRIOS DE CETE foi 
reforçado com a en-
trada de 15 novos ele-

mentos, que terminaram a sua for-
mação e passaram a estar ao serviço 
da corporação.

A cerimónia de juramento dos 
novos elementos decorreu no pas-
sado dia 21 de outubro e contou 
com a presença do presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre Al-
meida, de alguns vereadores do 
executivo, de representantes de vá-
rias corporações do concelho e do 

presidente do Conselho Fiscal da 
Federação dos Bombeiros do Distri-
to do Porto, José Costa e Silva.

Durante a cerimónia, o coman-
dante dos bombeiros de Cete, Noel 
Ferreira, garantiu que a corporação 
passou a estar mais preparada para 
responder às solicitações com a en-

trada destes novos elementos.
O momento foi importante 

para a instituição e para os novos 
bombeiros, que juraram servir uma 
causa nobre na presença de vários 
familiares e amigos.  

Com a entrada destes 15 novos 
bombeiros a Associação Humani-

tária dos Bombeiros Voluntários de 
Cete passou a dispor de um quadro 
ativo com 60 elementos. Dentro de 
um ano este número deverá ser no-
vamente reforçado, quando os 14 
novos estagiários que integram a 
nova escola de bombeiros estiverem 
prontos para fazer o seu juramento.
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Paredense ganhou carro em concurso do Continente de Paredes
►O prémio foi atribuído pelo Continente Modelo de Paredes, no âmbito da iniciativa “Marca da Semana”.

J
OAQUIM BESSA, de Cristelo, Paredes, 
foi o grande vencedor do concurso 
“Marca da Semana”, de julho de 2018, 
promovido pelo Continente de Paredes, 

e recebeu como prémio um Fiat 500 1,2 8V 

69CV Lounge S&S.
Em nota de imprensa, a marca Continente 

recorda que para participar neste concurso 
os interessados têm apenas de adquirir pro-
dutos “Marca da Semana”, assinalados com 

essa designação nas lojas da marca (incluindo 
na loja online), associando essa compra ao 
respetivo cartão Continente.

“Ao fazerem-no, ficam habilitados a 
participar no concurso que, todas as sema-

nas, identifica o vencedor de um crédito 
em cartão continente equivalente à despe-
sa do mês anterior e, mensalmente, sorteia 
um automóvel novo”, acrescenta a marca na 
mesma nota.

Mil euros angariados para o
Centro de Mama do Hospital de São João

►Caminhada solidária dinamizada pela junta de Rebordosa juntou dezenas de pessoas com o objetivo de reunir verbas para apoiar os
     doentes com cancro de mama.

A 
JUNTA DE FREGUESIA DE RE-
BORDOSA promoveu, no passa-
do dia 21 de outubro, uma cami-
nhada solidária pela angariação 
de fundos para o Centro de Mama 

da Unidade Hospitalar de São João, no Porto.
A iniciativa foi organizada em parceria 

com uma rebordosense que já enfrentou um 
cancro de mama e juntou, no parque do Rio 
Ferreira, em Rebordosa (junto ao Centro Es-
colar) dezenas de participantes, incluindo o 
presidente da câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida e a presidente da junta de Rebordo-
sa, Salomé Santos.

A autarca faz um balanço positivo da ini-

ciativa, que permitiu angariar perto de mil 
euros para o Centro de Mama do Hospital de 
São João.

Além da “forte adesão” das pessoas, 
houve também algumas empresas que se 
quiseram associar à causa e entregaram do-
nativos ao Centro de Mama. A sensibilização 
também foi uma das componentes importan-
tes desta iniciativa, garantiu ao PAREDENSE 
Salomé Santos. 

O Centro de Mama do Hospital de São 
João, no Porto, foi criado a 22 de abril de 2008, 
dispondo de um espaço físico próprio e estru-
tura preparada para as atividades de ambula-
tório – consultas médicas, de psicologia, cui-
dados de enfermagem, exames de imagem, 
procedimentos de diagnóstico, consultas 
multidisciplinares e consultas de follow-up.
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PEQUENO GUILHERME
PERDEU A LUTA CONTRA A LEUCEMIA

►O menino de 4 anos faleceu no passado dia 23 de outubro, após uma luta de mais
     de dois anos contra a doença. 

“Foi uma história bonita, bo-
nita sim! De um casal completa-
mente apaixonado. Deu dois 
frutos lindos, maravilhosos! Só 
que na vida nem tudo pode ser 
perfeito. Então a vida encarre-
gou-se, de dar um sabor aze-
do a esta família. O Guilherme 
depois de várias lutas, sempre 
forte a tentar ficar connosco, 
parou a luta! Não digamos que 
desistiu, desistem os fracos e o 
Gui foi forte, demasiado forte 
para dizer que desistiu!”. 

Foi assim que Marisa Mota e 
Mário Monteiro, pais de Guilher-
me, partilharam com todos os 
seguidores a notícia de que o pe-
queno guerreiro tinha perdido a 
luta contra a leucemia.

O menino de 4 anos, residente 
em Paredes, morreu no passado 
dia 23 de outubro, vítima de uma 
leucemia linfoblástica aguda (de 
células tipo T), que lhe foi diag-
nosticada em julho de 2016.

Milhares de pessoas fizeram 
campanha nas redes sociais, cha-
mando a atenção para a impor-
tância de doar medula e ajudar 
crianças como o pequeno Gui. 

Foram realizadas várias campa-
nhas de sensibilização e recolhas 
no concelho de Paredes e algu-
mas iniciativas solidárias, como a 
Caminhada pelo Super Herói Gui, 
realizada a 4 de março, em Pare-
des, e que juntou mais de 700 
pessoas.

Porém, o pequeno Gui não re-
sistiu a uma luta de mais de dois 
anos contra a doença. Chegou a 
encontrar um dador compatível 
para fazer o transplante de medu-
la, mas este Super Herói não con-
seguiu chegar a tempo para lhe 
salvar a vida.

O funeral do menino realizou-
-se no passado dia 24 de outubro, 
em Paredes. 

Lutou contra
a doença desde

os dois anos
Em abril de 2017 o PAREDEN-

SE publicou uma reportagem so-
bre a luta do pequeno Gui e dos 
seus pais, para tentar vencer esta 
doença. Na altura, o menino já es-
tava a realizar os primeiros trata-
mentos com recurso à quimiote-
rapia, que pareciam estar a travar 

a evolução da doença. Porém, em 
março deste ano teve uma recaída 
que o obrigou a realizar mais ci-
clos de quimioterapia, ainda mais 
agressiva, antes de fazer o trans-
plante de medula óssea.

Apesar de toda a esperança 
em torno do dador compatível, a 
família acabou por ver o pequeno 
Gui perder esta luta, ainda antes 
de fazer o transplante. Mesmo as-
sim, os pais não deixam esquecer 
que há outras crianças no mundo 
a precisar de ajuda e reforçam a 
mensagem sobre a importância 
de sensibilizar as pessoas para 
doar medula. 

“Continuem na luta, nunca 
desistam. Entretanto vamos 
apagar a página do Gui, mas 
nunca se esqueçam que foi cria-
da para sensibilizar e ajudar. 
Continuem para ajudar outras 
crianças”, escreveram Marisa 
Mota e Mário Monteiro na página 
do facebook, criada para divulgar 
as ações solidárias.

O Gui será lembrado por todos 
os que tiveram o privilégio de o 
conhecer, como um Grande Herói 
que nunca desistiu. 

Até sempre Gui!
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A 
LIPOR E A ASSOCIAÇÃO DE 
MUNICÍPIOS DAS SERRAS DO 
PORTO assinaram um protocolo 
com o objetivo de associar o de-
senvolvimento de atividades de 

colaboração, permitindo o alargamento do 
“Programa Metro Quadrado” a mais 10 hec-
tares na área florestal do Parque das Serras do 
Porto, integrado pelos municípios de Gondo-
mar, Paredes e Valongo.

A parceria foi assinada pelo presidente da 
Câmara de Valongo e da Associação Parque 
das Serras do Porto, José Manuel Ribeiro, e 
pelo presidente do conselho de administra-
ção da LIPOR, Aires Pereira, numa cerimónia 
onde também estiveram presentes o presi-

LIPOR e Serras do Porto
assinam parceria para criar
e manter floresta autóctone
►A parceria entre as duas entidades permite alagar o programa 
de manutenção da floresta nativa a mais 10 hectares da área flores-
tal do Parque das Serras do Porto. 

dente da Câmara de Paredes, Alexandre Al-
meida, e o presidente da autarquia de Gon-
domar, Marco Martins.

“Com este programa de manutenção 
de floresta nativa, a LIPOR responsabiliza-
-se pelo acompanhamento, manutenção 
e fortalecimento de árvores autóctones 
plantadas no âmbito de programas de re-
florestação e compromete-se a criar e man-
ter os bosques autóctones, com o objetivo 
de promover a biodiversidade, os serviços 
dos ecossistemas, contribuindo para a 
amenização paisagística, a redução do ris-
co de incêndio e o bem-estar das comuni-
dades”, refere a nota de imprensa da câmara 
de Paredes.

A LIPOR irá também investir na promoção 
de um estudo, por parte de um consultor es-
pecializado, para a criação de um Programa 

Estruturado de Florestação 
para geração de créditos de 
carbono no Parque das Ser-
ras do Porto. 

Estes créditos, gerados 
por via do sequestro flores-
tal, poderão ser utilizados 
como mecanismo de com-
pensação por instituições, 
empresas e cidadãos que 
pretendam reduzir (e anular) 
as suas emissões de gases 
com efeito estufa (GEE) de 
forma voluntária. Este será 
um projeto de longo prazo, 
gerido por uma entidade 
a constituir, com capacida-
de efetiva de gerar retorno 
ambiental, proporcionando, 
deste modo, financiamento 
para a recuperação e valori-
zação do Parque das Serras 
do Porto.
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A 
ROTA DO ROMÂNICO foi distingui-
da com o terceiro lugar dos prémios 
“Destino de Turismo Cultural Sus-
tentável 2018”, na categoria “Pai-
sagens Culturais”, atribuídos pela 

Rede Europeia de Turismo Cultural.
Dinamizados pela European Cultural Tou-

rism Network (ECTN), com sede em Bruxelas, 
desde 2014 estes prémios pretendem reco-
nhecer a “excelência dos destinos turísticos 
culturais que se destacam pelas experiên-
cias proporcionadas aos visitantes, respei-
tando as tradições, o envolvimento das co-
munidades locais e o desenvolvimento de 
iniciativas sustentáveis e responsáveis de 
turismo cultural”.

Os vencedores foram conhecidos no dia 
25 de outubro, na cidade de Pafos, Chipre, no 
âmbito da 11.ª Conferência Internacional para 
o Turismo Cultural na Europa, subordinada ao 
tema “O património cultural como um ativo 
para o turismo responsável e sustentável”. 
A Rota do Românico esteve representada por 
Rosa Cortez, da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-
-N), entidade parceira do projeto.

Saúde
Íntima

Departamento de Saúde Íntima
CLÍNICAS NUNO MENDES

T
enho perdas de urina, o que 
devo fazer e a quem devo diri-
gir-me? 

Se beber menos, terei menos 
perdas de urina? 

Após o parto posso fi car com inconti-
nência urinária?

Sinto dor durante a atividade sexual, é 
normal? 

Estas são algumas dúvidas frequen-
tes que podem surgir no dia-a-dia de 
mulheres, de diferentes idades, sendo 
necessário entender e procurar ajuda 
para conseguir perceber o as causas 
destes diferentes problemas, sendo que 
todos têm um ponto de ligação: o pavi-
mento pélvico.

Mas, o que é o pavimento pélvico?
É uma estrutura complexa que inclui 

a parte inferior da pélvis e é formada por 
músculos, ossos, ligamentos e tecido con-
juntivo.

Entre as várias funções do Pavimen-
to Pélvico, encontram-se o suporte dos 
órgãos pélvicos (bexiga, útero, próstata 
e reto), a manutenção da continência 
urinária e fecal e a função sexual, re-
produtiva e postural. Por isso, altera-
ções na função deste grupo muscular 
vão, necessariamente, ter impacto na 
qualidade de vida, podendo resultar em 
disfunções urinárias, disfunções ano-re-
tais, disfunções sexuais e síndromes de 
dor pélvica crónica. A especialidade de 
Saúde Íntima tem um papel importante 
na intervenção nestas disfunções, exis-
tindo hoje diversos métodos de inter-
venção. 

É importante perceber que, para 
a prescrição de um processo de inter-
venção adequado e individualizado, é 
necessária uma avaliação específica e 
especializada. Após essa avaliação, se-
rão selecionados os métodos de inter-
venção mais eficazes. O laser ginecoló-
gico, o Biofeedback, a eletroestimulacão 
muscular, a Ginástica Abdominal Hipo-
pressiva, o Pilates Clínico, a reeducação 
respiratória e a massagem perineal são 
alguns dos métodos de intervenção que 
temos ao seu dispor na área da Saúde 
Íntima. Para se alcançarem bons resulta-
dos é, de igual forma, importante que a 
utente esteja motivada e siga as indica-
ções dadas pelo profissional de saúde. 

A intervenção, em qualquer uma das 
disfunções, deve ser sempre realizada por 
uma equipa multidisciplinar que pode 
ser formada por ginecologia, fi sioterapia, 
enfermagem e psicologia. Esta equipa 
assume uma importância crucial na recu-
peração/manutenção da função dos mús-
culos do Pavimento Pélvico, bem como na 
motivação, bem-estar e qualidade de vida 
da utente.

A pergunta que agora fazemos é: 
Como está o seu pavimento pélvico? 
Se tiver dúvidas não hesite em contac-
tar as Clínicas Nuno Mendes. Temos uma 
equipa multidisciplinar à sua espera, 
para que possa alcançar os melhores re-
sultados e melhorar a sua qualidade de 
vida.

Cuide do seu pavimento pélvico. 
Cuide de si.

Rota do Românico distinguida
com prémio internacional

►A Rota foi distinguida pela Rede Europeia de Turismo Cultural, no passado dia 25 outubro, no Chipre.

Foram entregues prémios nas categorias 
“Religião e Peregrinações; Costeiro e Marí-
timo; Paisagens Culturais; Industrial e Mi-

litar; Casas Históricas, Aldeias e Cidades; 
Produtos Temáticos Transnacionais; Contri-
buições das Indústrias Culturais e Criativas”.

U
MA DELEGAÇÃO DO PCP, que 
integrava a deputada Diana Fer-
reira, realizou no passado dia 22 
de outubro, uma visita ao Hos-
pital de S. Gonçalo, em Amaran-

te, onde, reuniu com o Conselho de Admi-
nistração do Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa (CHTS).

Durante a visita, a deputada Diana Ferrei-

Delegação do PCP
visitou Hospital de Amarante
►A deputada da Assembleia da República Diana Ferreira visitou as instalações do hospital e reuniu com o
     Conselho de Administração do CHTS. 

ra, que tinha estado naquele hospital há cerca 
de 3 anos, pôde constatar o “franco cresci-
mento de atividade patente nas muitas 
pessoas presentes nas diferentes salas de 
espera e nos outros espaços do hospital”.

 “Pelo Conselho de Administração foi 
transmitido o que tem sido feito e o que 
ainda falta realizar para uma maior renta-
bilização das instalações”, refere a unidade 
hospitalar em nota de imprensa.

O Hospital de S. Gonçalo, em Amarante, 
integra, juntamente com o Hospital Padre 

Américo em Penafi el, o CHTS, uma das maio-
res instituições de saúde do país, em termos 
de população e área de infl uência, com mais 
de 5% da população portuguesa (520 mil pes-
soas) em 12 concelhos de 4 distritos.

Nos últimos anos, o CHTS, tem vindo a au-
mentar a sua produção, tal como foi transmi-
tido à referida delegação e esse aumento em 
muito se deveu à rentabilização do Hospital 
de Amarante.

Segundo o CHTS, em 2015 o Hospital S. 
Gonçalo tinha em utilização apenas 48 das 60 
camas para internamento. “O atual Conselho 
de Administração colocou em utilização a 
totalidade das camas para internamento e 
abriu ainda um novo setor com mais 5 camas 
junto da urgência, aumentando a capacidade 
de internamento em 35%. Quanto aos dias 
de internamento, o acréscimo foi de 47%, 
passando de 16.530 dias para 24.335 dias”.

“Em termos da Consulta Externa, re-
gistou-se um aumento de 15%, passando 
de 45.887 consultas para 52.623. Já as in-
tervenções cirúrgicas de ambulatório pas-
saram de 2.745 para 6.386, o que signifi ca 
um acréscimo de 132%”.

Em relação ao fi nanciamento por via do 
Contrato Programa negociado entre a tutela 
e o CHTS passou de cerca de 74 milhões de 
euros, em 2016, para cerca de 84 milhões 
em 2018 e, previsivelmente, irá aumentar de 
novo para 2019, adianta na mesma nota.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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D
EPOIS DA VITÓRIA expressiva 
por 3-0 sobre o Meda, na jornada 
anterior, o Paredes voltou a per-
der pontos, desta vez na deslo-
cação ao terreno do Águeda, 7.º 

classifi cado da prova.
No jogo disputado no último domingo, a 

formação liderada por Eurico Couto perdeu 
pela margem mínima (1-0) e caiu cinco luga-
res na tabela classifi cativa, ocupando agora a 
9.ª posição, com 14 pontos.

Na liderança continua o Gondomar, com 23 
pontos, que foi empatar a uma bola no terreno 
do Cesarense. 

Na próxima jornada o União de Paredes vai 

Camponato de Portugal
Série B – 9.ª jornada

Águeda ....................................................1
Paredes ....................................................0

Próxima jornada: 4 novembro (15h)
Paredes – Lusitano FCV

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 10.ª jornada

Aliados de Lordelo ...............................0
Lousada ...................................................0

Baião .........................................................1
Rebordosa ...............................................3

Nun’Álvares .............................................1
Aliança de Gandra ................................1

Próxima jornada: 11 novembro
Aliados de Lordelo - Rebordosa

Baião - Aliança de Gandra 
Nun’Álvares - Vila Caíz

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

Aliados de Lordelo B ............................3
Baião B ......................................................1

Citânia de Sanfi ns .................................2
Parada ......................................................0

Próxima jornada: 4 novembro
Parada - Sobrosa

Lousada B - USC Baltar
Aliados de Lordelo B - Várzea FC

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1 - 5.ª jornada 

Monte Córdova .....................................0
Vandoma .................................................1

Sobreirense ............................................1
Pedras Rubras B .....................................0

Próxima jornada: 1 novembro (15h)
Frazão - Sobreirense
Vandoma - Codessos

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 5.ª jornada 
Arsenal Parada .......................................6
Paredes ....................................................4

Próxima jornada: 3 novembro (18h30)
Paredes - Caxinas

Paredes tropeça em ÁguedaFUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada ►Equipa orientada por Eurico Couto foi derrotada, pela margem mínima, na 9.ª jornada do
     Campeonato de Portugal.
►Na Divisão de Elite da AF Porto, o Rebordosa somou a nona vitória frente ao Baião e reforçou a liderança. 

defrontar o Lusitano FCV, no estádio da cidade 
desportiva de Paredes. O jogo realiza-se no pró-
ximo domingo, dia 4 novembro, às 15 horas. Em 
caso de vitória, os paredenses podem recuperar 
algumas posições na tabela e colocarem-se en-
tre os primeiros quatro classifi cados da prova.

O 
REBORDOSA segue embalado 
na frente do Campeonato da 
Divisão de Elite, série 2 da Asso-
ciação de Futebol do Porto e so-
mou, no último domingo, mais 

Rebordosa cada
vez mais líder

uma vitória, a nona do campeonato, na des-
locação ao Baião, no jogo a contar para a 10.ª 
jornada da prova.

A formação rebordosense venceu o jogo 
por 1-3 e reforçou a liderança, benefi ciando 
também do deslize do Lousada, 2.º classifi cado, 
que empatou a zero com o Aliados de Lordelo.

Em 10 jogos realizados, o Rebordosa 
soma nove vitórias, um empate e zero derro-
tas, um registo bastante positivo para o grupo 
liderado por Tonanha.

Ainda a fechar a jornada houve um dérbi 
concelhio entre o SC Nun’Alvares de Recarei 
e o Aliança de Gandra, que terminou empa-
tado a uma bola. O Nun’Álvares ocupa a 16.ª 
posição da tabela, com sete pontos e está co-
lado à linha de água. Já o Gandra desceu para 
o 13.º lugar, somando um total de 11 pontos.

João Ribeiro fez a
“dobradinha” em Montalegre

►O piloto de Baltar venceu a Taça de Portugal de Ralicross, quinze dias depois da conquista do cam-
peonato nacional.

J
OÃO RIBEIRO venceu a Taça de Por-
tugal de Ralicross na classe S1600, 
disputada no passado fi m-de-sema-
na em Montalegre, Vila Real.

A vitória não podia ter sabido me-
lhor ao piloto de Baltar, Paredes, que conse-
guiu terminar uma época de ouro, em que 
conquistou a tão desejada “dobradinha”, 
quinze dias depois de ter vencido pela se-
gunda vez consecutiva o Campeonato Na-
cional de Ralicross.

Em Montalegre, João Ribeiro voltou a le-
var a melhor sobre os adversários. Liderou os 
treinos livres cronometrados e três das quatro 
mangas, mantendo sempre uma vantagem 
sobre o seu adversário mais direto, o francês 
Jimmy Terpereau, com um Citroen C2.

No primeiro dia de prova João Ribeiro 
teve de lidar com alguns problemas na caixa 
de velocidades do Citroen Saxo, mas conse-
guiu manter o ritmo e disputar a fi nal à mi-
lésima de segundo com Jimmy Terpereau. 
Ribeiro acabou por vencer com menos de 
quatro segundos de diferença sobre o piloto 
francês.

DESPORTO



16
Quinta-feira

1 de novembro 2018

DESPORTO

PUB
PUB

Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
Telf./Fax.: 255 783 633  ●  Telm.: 913 660 844 | 914 613 916
geral@fmferraz.pt  ●  www.fmferraz.pt

O 
ATLETA PAREDENSE 
BRUNO COELHO, da 
equipa Trail Team Bifa-
se, venceu a primeira 
edição do Trail Monte 

de Meda, promovido pelo Aliados 
FC Lordelo e a JF de Lordelo.

A prova decorreu nas imediações 
do complexo desportivo estádio cida-
de de Lordelo, no passado dia 21 de 

Bruno Coelho venceu 1.º Trail Monte de Meda
►O atleta da equipa Trail Team Bifase foi o mais rápido na prova de 28 quilómetros que decorreu nas imediações do estádio da cidade de Lordelo.

outubro, e contou com a participação 
de mais de 1300 atletas, nas três ver-
tentes de Trail longo (28 km), Trail (15 
km) e caminhada (8km).

Bruno Coelho foi o grande 
vencedor da prova de Trail longo, 
liderando a classificação geral com 
o tempo 2h18m48’s. Em segundo 
ficou Mário Fonseca, da equipa de 
Paredes Dr. Merino/4Moove, com 
2h19m41’s. Leonel Cunha, Trail 
Team Bifase, fechou o pódio, com 
2h25m45’s.

Na vertente feminina, a gran-
de vencedora foi Marta Silva, TOG 
Associação Running Team, que 
liderou a classificação geral com 
3h32m56’s, seguindo-se Gabriela 
Fonseca, Dive Into the Mountains 
(3h41m25’s) e Raquel Guimarães, 
da Pamuk, (3h43m39’s). Na quarta 
posição ficou a atleta Liliana Gomes, 
da equipa de Paredes Dr. Merino/
4Moove, que terminou a prova com 
o tempo 3h53m09’s.

Na classificação por equipas 

destacaram-se duas formações pa-
redenses, a Dr. Merino/4Moove e a 
Trail Team Bifase, que garantiram o 
primeiro e segundo lugares do pó-
dio, respetivamente. Na 3.ª posição 
ficou a equipa Brabus Runners.

Na classificação geral do trail 
de 15 quilómetros destacou-se o 
atleta Nuno Carneiro, clube Zupper, 
que cortou a meta em 1h24m49’s. 
Em segundo ficou Marco Faria, da 
equipa Dá-lhe Gás Running Team, 
e em terceiro Ricardo Oliveira, dos 

Trepadores.
Na vertente feminina desta-

cou-se Eva Monteiro, da equipa 
Moínhos Run, que venceu a prova 
em 1h50m53’s, seguindo-se San-
dra Cunha, Amigos do Pedal Trail 
Lagares (1h57m38’s) e Sílvia Go-
mes, CART/Correr por prazer a 2 
(2h01m32’s).

Na classificação global desta-
cou-se a formação Dá-lhe Gás Run-
ning Team, seguindo-se NBA Barro-
sas e a Paços Runners.

HELENA NUNES
— texto —

1.º FREESTYLE MOTOCROSS NO
PAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS

►Os melhores atletas nacionais e internacionais de freestyle vão dar espetáculo em Lordelo este
     fim-de-semana. 

O 
PAVILHÃO ROTA DOS MÓVEIS 
vai receber este sábado e domin-
go, dias 3 e 4 de novembro, o 1.º 
Freestyle Motocross European 
Show, que vai reunir em Lordelo, 

Paredes, os melhores atletas nacionais e inter-
nacionais de Freestyle.

O fim-de-semana será de grande adrena-
lina, promete a organização, que está a cargo 
da FMXSpirit em colaboração com a câmara 

Além do espetáculo o evento vai ter também 
uma componente solidária, com parte da re-
ceita a reverter a favor de uma criança com 
autismo de Paredes.

No sábado, dia 3, o espetáculo começa às 
21h30. No domingo, a organização promete 
uma tarde de adrenalina total, com muitas 
acrobacias e saltos a partir das 17 horas. A 
abertura de portas será feita uma hora antes 
do início das provas.

Bilhetes em pré-venda - postos de venda: 
Moto Mário, Pav. Multiusos Rota dos Móveis, 
Moto Club Rebordosa, Restaurante Félix).

municipal de Paredes.
“É um evento familiar que leva toda a 

família ao rubro, com os melhores  atletas 
internacionais e nacionais a efetuarem sal-
tos e manobras de cortar a respiração a 22 
metros de comprimento e 13 de altura”, lê-
-se na nota de imprensa.

Confirmada está já a presença de um dos 
atletas mais profissionais de FMX da Euro-
pa, “com os seus espetaculares backflips, 
“mortal de mota”.

A organização garante que este será o 
maior evento de Freestyle motocross ao vivo. 

HELENA NUNES
— texto —
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● Professora Margarida Rodrigues e alunos do 3.º A
● Escola Básica de Recarei

Lançamento do livro
“Histórias da Ajudaris” 

Alunos no multiusos de Gondomar

N
o passado dia 
13 de outubro, 
fomos ao Pa-
vilhão Multiu-

sos de Gondomar para 
a festa de lançamento 
dos livros “Histórias 
da Ajudaris”. Este pro-
jeto da Ajudaris, uma 
associação particular 
de carácter social e hu-
manitário de âmbito 
nacional, promove a lei-
tura, a escrita, a arte e a 
solidariedade e envolve 
escolas de todo o país. O 
resultado é um conjun-
to de livros escritos por 
alunos e ilustrados por 
ilustradores solidários. 

Este ano, o tema 
proposto era o Ambien-
te e assim nasceu o nos-
so poema-canção.

A sala encheu-se de 
alunos, professores e 
pais. Éramos muitos os 
escritores solidários! A 
festa começou com uma 
apresentação da Asso-
ciação Ajudaris e uma 
conversa sobre este pro-
jeto e sobre a importân-
cia da Leitura e da Escri-
ta. Logo a seguir, as esco-
las apresentaram os seus 
números. Nós fomos 
logo os primeiros com 
a nossa canção “Uma 
árvore é um poema”, a 
canção que fizemos com 
o texto que enviámos 
para o concurso e que 
faz parte do volume I. 
Está na página 130 e tem 
uma bela ilustração feita 
por Carla Monteiro. 

Logo a seguir, vem 
o texto dos nossos co-
legas de Trás-de-Várzea.

Enquanto cantávamos, passava uma 
apresentação da canção ilustrada com os 
nossos desenhos.

Fomos muito aplaudidos e muita gente 

deu-nos os parabéns!
Agora temos na escola os livros para 

quem quiser comprar e assim ajudar os que 
mais precisam.

Tomás Bessa venceu 1.º torneio
de profissionais de golfe

►O jovem natural de Paredes passou a profissional há apenas um
     ano, mas é uma das grandes esperanças do golfe nacional.

O JOVEM ATLETA PAREDENSE, Tomás 
Bessa, a jogar a Final do Circuito PT Em-
presas, no Penina Golf Course, venceu 
o primeiro torneio de profissionais.

O atleta foi o mais forte entre grandes no-
mes do golfe nacional, como Ricardo Santos 
(que jogou e foi Rookie do Ano em 2012, no 
European Tour) ou Tiago Cruz, várias vezes 
campeão nacional.

Às 6 abaixo do primeiro dia, Tomás Bessa 
somou -3 no domingo, para terminar com 
uma pancada de vantagem para o segundo 
classificado. Esta conquista garantiu-lhe 1150 
euros e uma subida no ranking nacional. 

Recorde-se que Tomás Bessa passou a Pro-
fissional de Golfe há apenas 1 ano, mas é uma 
das grandes esperanças do golfe nacional. 

PGC apura três jogadores
para a final do drive tour

►O torneio decisivo do campeonato nacional de jovens joga-se em 
novembro, no Montado e o PGC será um dos clubes representados. 

D
EPOIS de Diana Pacheco garan-
tir lugar entre as Sub18 (prova 
que está perto de vencer), Miguel 
Cardoso e Pedro Afonso Men-

des garantiram no passado fim-de-sema-
na em Óbidos, na última etapa antes da 
final, lugar entre o Top10 Sub16 nacional. 
O torneio decisivo joga-se em Novembro, no 
Montado e o PGC será um dos clubes mais re-
presentados. Para além dos atletas apurados, 
destaque igualmente para os atletas que jo-
garam torneios do Drive Tour, entre a elite do 
golfe de formação em Portugal. Pedro Barbo-

sa e Tomás Ribeiro, em Sub16, Gonçalo Men-
des e Teresinha Costa, em Sub14.

Em comunicado, o Paredes Golfe Clube 
elogia o “grande trabalho do treinador Mi-
guel Valença” e o “esforço diário dos atletas, 
encarregados de educação, dirigentes e sta-
ff do PGC” que possibilitaram estes resultados. 

“O nosso muito obrigado aos associa-
dos que nos ajudam a fazer do nosso clube 
uma Academia de eleição”, acrescentou o 
clube, alargando o agradecimento à câmara 
municipal de Paredes e à JAPsport / SIXT Por-
tugal pelos patrocínios.

O jovem natural de Paredes representa a 
GreatGolf e é treinado por Steve Bainbridge.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

A IMPRENSA LOCAL (II)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

C
om a Implantação da República, 
a Defesa entra de forma notória 
num período de evidente instabi-
lidade, tanto interna como exter-
namente. Desde a primeira até à 

edição de 30 de Outubro de 1910, inclusive, 
a propriedade, administração e edição do jor-
nal pertenceu a Marcolino Dias de Castro. A 
edição nº14, de 6 de Novembro, surge dirigi-
da e administrada pelo P.e Francisco da Cunha 
Lima, pároco de Castelões de Cepeda, e edi-
tada pelo P.e João Mateus, pároco de Vilela. Já 
a edição seguinte, de 13 de Novembro, apre-
senta como director-proprietário o P.e Antó-
nio José da Silva Gonçalves, pároco de Vando-
ma e editor-administrador o P.e Francisco da 
Cunha Lima. Aqui, a descrição, apresentação 
ou subtítulo da Defesa mostra uma importan-
te nuance: de «Semanário Político, Literário e 
Noticioso» passa a «Semanário Republicano, 
Católico e Noticioso».

O novo director e proprietário, o P.e Silva 
Gonçalves, dava mostras de aceitação e até 
de aparente sincera apologia do novo regime. 
Num artigo intitulado «A Defesa é republica-
na», o sacerdote deixava expresso o seguinte: 
«Senti sempre a necessidade da implantação 
da república para operar o saneamento deste 
país desgraçado. O organismo monárquico 
estava tão combalido, que só uma transfor-
mação profunda o poderia reanimar.» Em 
seguida, o clérigo titular da paróquia de Van-
doma formula, contudo, um desejo: «Oxalá 
que esses pruridos anti-religiosos e satânicos 
do governo se modifi quem». E remata o texto 
da seguinte forma: «Por amor da religião, aqui 
estamos e também por amor da República. 
Pois julgamos que a República tem obrigação 
de fazer a felicidade da pátria.»

O objectivo de Silva Gonçalves para a ga-
zeta que dirigia era, segundo o próprio, o se-
guinte: fazer «propaganda republicana para 
criar uma corrente conservadora e sincera-
mente democrática e para contaminar a onda 
dissolvente que ia avançando, minaz, peri-
gosa, em nome do ideal republicano» (Gon-
çalves, 1911:25). Contudo, não irá conseguir 

«Pelo meio, há acusações de ‘jesuitismo’, sendo o jornal e os seus responsáveis inquiridos ou abordados 
por pessoas que ‘de olhos esbugalhados, aparvalhadamente’ os inquiriam sobre se eram jesuítas ou não. A 
resposta da Defesa foi dada nestes termos: “Olhem, irmãos: se ser jesuíta é crer em Deus, observar os man-
damentos do Decálogo e os preceitos da Igreja, nós somos jesuítas. Se é outra coisa, não somos”.»

rapidamente do subtítulo do 
jornal. Na edição seguinte, a 
20 de Novembro, é reposta a 
identifi cação original de «Se-
manário Político, Literário e 
Noticioso». Pelo meio, há acu-
sações de «jesuitismo», sendo 
o jornal e, nomeadamente, os 
seus responsáveis, abordados 
por pessoas que «de olhos es-
bugalhados, aparvalhadamen-
te» os inquiriam sobre se eram 
jesuítas ou não. A resposta da 
Defesa foi dada nestes termos: 
«Olhem, irmãos: se ser jesuíta é 
crer em Deus, observar os man-
damentos do Decálogo e os 
preceitos da Igreja, nós somos 
jesuítas. Se é outra coisa, não 
somos» (Defesa, 13/11/1910).

O tom de crítica dos articu-
listas quanto às instituições re-
publicanas recrudesce na me-
dida em que se intensifi cam os 
ataques do Governo ao clero e 
à Igreja Católica. Em Novembro 
de 1910, anuncia-se que se «vai 
decretar a separação da Igre-
ja e do Estado», pelo que um 
seu colaborador, sob o curioso 
pseudónimo «Afonso», escreve 
o seguinte texto: 

«A religião é uma necessi-

ser uma religião, que a pague do seu bolso, 
diz o Estado ateu. – E porque não há-de dizer 
também: quem quiser instrução, quem quiser 
polícia, etc. que as pague do seu bolso?»

Notícias sobre críticas a homilias feitas por 
sacerdotes, ou sobre processos já instaurados 
a padres do concelho – como o de Mouriz –, 
ganham relevo e eco público na Defesa. Publi-
cam-se duríssimos textos e artigos de opinião 
visando directa ou indirectamente as autori-
dades republicanas locais. A 27 de Novembro, 
lê-se que «a implantação da república foi um 
bem… para avigorar o sentimento monár-
quico, a dignidade individual e política dos 
monárquicos.» Sob o título «Tiranetes», um 
artigo assinado uma vez mais por «Afonso», 
fala sobre «administradores do concelho de 
Paredes» (no plural, embora até aí só tenha 
havido um, António Augusto Gonçalves de 
Carvalho), a quem acusa de «autoritarismo 
ferrenho e despótico». Sem nomear, o autor 
refere-se mais adiante a «um administrador» 
que, logo após a dissolução das congregações 
religiosas ter-se-á apresentado no hospital da 
Misericórdia de Paredes e intimado as irmãs 
«a que deixassem o hábito». Pediu-lhes ainda 
«com muita instância que continuassem, se-
cularizadas, a prestar os seus serviços», ao que 
as religiosas acederam. No entanto, segundo 
o mesmo artigo, o administrador ofi ciara de-
pois ao provedor da Santa Casa no sentido 
de este despedir as religiosas enfermeiras. 
As irmãs retiram-se, mas, logo em seguida, 
o administrador terá recuado, pedindo ao 
provedor a permanência das freiras até que 
pudessem ser devidamente substituídas «sob 
pena de serem processadas pelo crime de de-
sumanidade». 

Com estes e outros artigos do mesmo 
pendor, o jornal Defesa passa a estar, assim, 
na mira do jacobinismo local. Imediatamen-
te rotulado de órgão «reaccionário» e «jesuí-
tico», os seus responsáveis e colaboradores 
iriam sofrer reais e adivinháveis consequên-
cias a breve trecho. 

P.e Silva Gonçalves, pároco de Vandoma,
director-proprietário do jornal «Defesa»

impor a sua linha editorial: «A minha ideia foi 
impugnada, porém, e não vingou. Resolveu-
-se que o jornal fosse independente, tratando 
de política sim – norteado pelos bons prin-
cípios patrióticos – mas, sem enfeudação a 
nenhum partido ou grupo. Mas, logo adiante, 
em um dos primeiros números, lá se me depa-
rou um artigo dum colega de redacção, artigo 
de propaganda a favor dum partido. Isto, con-
tra o que tínhamos acordado unanimemente. 
Eu era o director do jornal, mas vivendo longe 
da tipografi a, a minha direcção não era tão 
intensa e efi caz quanto eu desejava (idem).»

A palavra «republicano» vai desaparecer 

dade social. Sem religião, sem o reconheci-
mento dum princípio superior diante do qual 
todos se curvam, não pode haver ordem, não 
pode subsistir a sociedade. Por isso, o Estado 
deve concorrer para a sustentação da religião. 
O elemento religioso desempenha uma fun-
ção social que o Estado não pode deixar de 
coordenar para o bem comum (…). De modo 
que não é tal uma injustiça o Estado sustentar 
as despesas duma religião, mormente quan-
do essa religião é a da maioria da nação. Se 
as sustentar, não faz mais do que concorrer 
para a conservação dum serviço público de 
que a sociedade tira proveito (…). Quem qui-

PUB PUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 4
Aldeia da Quintandona, Lagares
Passeio Btt Rota da Bifana e caminhada

Dias 10 e 11
Largo da Igreja da Misericórdia
Das 10h00 às 20h00 – S. Martinho de Penafiel: mostra e 
venda de artesanato 

Dia 10
Junto ao Largo da Ajuda
Das 16h00 às 22h00 – S. Martinho de Penafiel: prova de 
vinhos, artesanato, magusto e atuação de grupos folclóricos

Dia 10
Pavilhão de Feiras e Exposições
Mostra e venda de gado bovino

Dia 11
Igreja matriz de Penafiel
10h00 – Eucaristia solene, seguido da procissão com andor 
de S. Martinho 

Dia 11
Centro de Penafiel
17h00 – Magusto tradicional de S. Martinho

Dia 1
Auditório da Fundação A Lord
Abertura da exposição Arte Sacra II, organizada pela Fundação 
A Lord, com o apoio da paróquia de São Salvador de Lordelo

Dia 3
Capela da Quintã, Baltar
21h30 – Young Guitar Masters

Dia 3
Casa da Cultura de Paredes
21h00 – Concerto “Sons de Outono”, pela Orquestra de Sopros 
de 3.º ciclo e secundário do Conservatório de Música de Paredes

Dia 7
Fundação A Lord
15h00 – Comemoração do Dia de São Martinho

Dias 10 e 11
Mosteiro de Vilela
Das 14h30 às 21h00 – Feira de S. Martinho

Dia 14
Museu A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: decoração de rolhas de 
cortiça

Dia 9
Avenida Senhor dos Aflitos, Lousada
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionismo 
e velharias

Dias 9, 10 e 11
Lousada
Bootcamp “Lousada Empreende Já” 

Dia 11
Avenida Senhor dos Aflitos, Lousada
Das 09h00 às 19h00 – Feira de antiguidades, colecionismo 
e velharias

Dia 10
Piscina Municipal
Das 12h00 às 13h30 – Mega aula de hidroginástica – even-
to mundial em 76 países

1431
Morte do Condestável D. Nuno Álvares Pereira;
_________________________________________________

1500
Escultor, medalhista e ourives italiano, nasce em Florença 
Benvenuto Cellini;
_________________________________________________

1509
Às autoridades de Roma são presentes os frescos de Miguel 
Ângelo na Capela Sistina;
_________________________________________________

1604
Da autoria de Shakespeare, estreia-se “Otelo”, no Whitehall 
Palace, em Londres;
_________________________________________________

1755
Um sismo, seguido de maremoto, pouco antes das dez da 
manhã, destrói uma parte substancial de Lisboa, morrendo 
um terço dos habitantes; 
_________________________________________________

1765
Guiné Portuguesa. Aprestou-se para largar rumo a Bissau 
a corvela “N.ª Sr.ª da Penha de França”, sob o comando do 
capitão de mar e guerra Luís Caetano de Castro. A bordo se-
guiam soldados, operários e materiais para a construção da 
fortaleza de S. José de Bissau. Nunca a praça vira tão grande 
número de trabalhadores (1400) e tropa (2500 soldados);
_________________________________________________

1801
Vincenzo Bellini, compositor italiano, nasce em Catânia;
_________________________________________________

1810
Napoleão revoga os decretos de Berlim e de Milão face ao 
comércio com os EUA;
_________________________________________________

1814
Abertura formal do Congresso de Viena, previsto pelo Tratado de 
Paris, a fim de reorganizar a Europa após a queda de Napoleão;
_________________________________________________

1870
Nos EUA é feita a primeira previsão meteorológica, partindo 

1960
Nas eleições presidenciais norteamericanas sai vencedor 
John Kennedy;
_________________________________________________

1962
A RTP dá início ao Boletim Meteorológico;
- A União Soviética lança a primeira nave espacial com des-
tino a Marte;
_________________________________________________

1964
A TAP faz o primeiro voo para Cabo Verde, enquanto o Sal é 
incluído como escala na Linha de Lourenço Marques (agora 
Maputo);
_________________________________________________

1984
Morte do dramaturgo e ator italiano Eduardo de Fillipo, aos 
84 anos;
_________________________________________________

1992
Morte do ator Eugénio Salvador, com 84 anos;
_________________________________________________

1993
Entrada em vigor do Tratado de Maastricht, aprovado e rati-
ficado a 11 de dezembro de 1991 pelos Estados da CEE, que 
passa a designar-se União Europeia;
_________________________________________________

1995
Nelson Mandela, líder do Congresso Nacional Africano, ven-
ce as primeiras eleições multirraciais na África do Sul;
_________________________________________________

2001
Morte do advogado Manuel João da Palma Carlos oponente 
da ditadura salazarista e defensor dos presos da PIDE, nos 
tribunais do regime;
_________________________________________________

2004
Morte da professora Isabel Magalhães Colaço, 78 anos, a pri-
meira mulher doutorada em Direito.

Algodoeiro vivaz com cerca de 3 m de altura,
em solos vermelho-amarelos. Contabane

de 24 boletins locais, recebidos por telégrafo;
___________________________________________________

1886
Nasce na Áustria o escritor Hermann Broch, celebrado como 
autor de “Os Sonâmbulos” e “A morte de Virgílio”;
___________________________________________________

1895

Guiné Portuguesa. Fundação do posto militar em Contabani, 
zona sul da colónia, muito próximo da Guiné Conacry;
__________________________________________________

1934
Criação do Parque Florestal de Monsanto;
__________________________________________________

1945
II Guerra Mundial. Autoridades britânicas admitem que Adolf Hitler 
se suicidou, dados os indícios detetados no “bunker” de Berlim;
__________________________________________________

1952
Nas Ilhas Marshall, os EUA testam a primeira bomba de hidro-
génio;



20
Quinta-feira

1 de novembro 2018

HISTÓRIA e CULTURA

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Francisco da Silva Mendes 
nasceu em Ribaçais, Abragão, a 
18 de Outubro de 1902.

Filho de João da Silva Men-
des e de Margarida da Cunha 

Mendes de Araújo que foram casar a São Paio 
de Oliveira, no concelho de Amarante, certa-
mente porque o pároco dessa freguesia - Ze-
ferino Mendes de Araújo - era tio da nubente. 

O pai João nasceu em Ribaçais a 26 de 
Junho de 1861, filho de Francisco da Silva Cir-
ne, negociante, e de Clara Maria de Almeida, 
recebidos em Abragão, neto paterno de João 
da Silva Cirne e de Maria Clara, de Ribaçais, 
neto materno de Maria Eugénia, solteira, de 
Ribaçais.

A mãe Margarida, professora, era natural 
de Penafiel, filha de Joaquim da Cunha, cal-
deireiro, natural de Penafiel e de Gertrudes 
Mendes de Araújo, costureira, de Santa Mar-
ta, recebidos em Santa Marta, neta paterna 
de Manuel da Cunha e de Joaquina Ferreira, 
ambos de Rebordosa, neta materna de Ma-
nuel Mendes, natural de Vila Boa de Quires e 
de Joana Maria, natural de Milhundos.

Foi irmão da Margarida o Francisco que 
nasceu na Rua da Ajuda, Penafiel, a 3 de Ou-
tubro de 1877.

Francisco da Silva Cirne nasceu em Riba-
çais a 25 de Abril de 1821, casou em Abragão 
a 12 de Fevereiro de 1846 com Clara Maria 
Mendes de Almeida, a qual nasceu em Riba-
çais a 15 de Agosto de 1828.

Tiveram os seguintes filhos nascidos em 
Ribaçais:

1 - Crisógono a 22 de Novembro de 1847. 
Padrinho o padre João de Oliveira Sousa e 
Melo, da Igreja, Abragão.

2 – António a 14 de Setembro de 1849. Pa-
drinhos o capitão João de Barros de Almeida e 
sua mulher D. Cipriana Benedita, de Ribaçais.

3 – Francisco a 9 de Dezembro de 1851. 
Padrinho o padre António de Barros de Almei-
da, de Ribaçais.

O DR. FRANCISCO MENDES
4 – D. Maria a 7 de Outubro de 1853.
5 - Manuel a 20 de Março de 1856. Padri-

nhos o sr. Rodrigo Monteiro Guedes Mourão e 
sua mulher srª D. Maria Isabel Coelho Nobre, 
da Casa do Bovieiro.

6 - Rodrigo a 3 de Outubro de 1858. Pa-
drinho o padre Francisco de Paula Barros de 
Almeida. Faleceu em Abragão a 19 de Janei-
ro de 1931. - Rodrigo da Silva Mendes casou 
com Maria da Apresentação Marques Gomes, 
que nasceu em Vera Cruz, Aveiro, a 21 de No-
vembro de 1857 e faleceu em Abragão, em 
1923. Filha do Dr. Francisco Tomé Marques 
Gomes, de Apresentação, Aveiro, licenciado 
em Direito, foi Juiz e Provedor da Santa Casa 
da Misericórdia de Aveiro, e de sua 2ª mulher 
Ana Cândida de Barros Almeida, que nasceu 
em Abragão a 4 de Julho de 1834.

7 - João a 26 de Junho de 1861. É o pai do dr. 
Francisco Mendes.

8 – Ana a 5 de Março de 1864. Padrinho An-
tónio Soares Lopes, estudante, de Capela, Cabe-
ça Santa.

O dito Manuel Mendes, natural de Vila Boa 
de Quires, casou em Santa Marta a 27 de Julho 
de 1817, pelas três horas da tarde, com Joana 
Maria de Babo, natural de Santa Maria de Sobre-
-Tâmega. Na presença do padre João Coelho de 
Araújo, de Real, Amarante. Filho de Luís Mendes 
e de Ana Maria, do Bairral, em Santa Marta; neto 
paterno de Bernardo Mendes e de Mariana Jose-
fa, da Portela, de Vila Boa de Quires, neto mater-
no de Luís de Sousa e de Ana Maria, do Outeiro, 
de VBQ. - A Joana, filha de António de Babo e de 
Joaquina Tomásia da Silva ou Joaquina de Silva 
e Araújo, de Chãos, Milhundos, nela paterna de 
Nicolau de Babo e Rosa Maria, da vila de Canave-
ses, freguesia de Santa Maria de Sobre-Tâmega, 
neta materna de Bernardo Ribeiro e de Joana 
Luísa, de Vila Meã, freguesia de Real, do conce-
lho de Santa Cruz. 

Tiveram pelo menos os seguintes filhos nas-
cidos em Bairral:

1 – António a 30 de Julho de 1818. Padrinhos 

António José Mendes e Joana Mendes, do Bair-
ral. - António Mendes de Araújo foi padrinho dos 
irmãos Gertrudes, Luís e Vitorino.

2 – Maria a 11 de Abril de 1821. Padrinhos 
José Mendes e Joana Mendes, ambos do Bairral. 

3 – José a 20 de Maio de 1823. Padrinhos o 
padre Custódio José da Rocha e sua irmã Maria 
Ferreira, de Santa Marta. 

4 – Luís a 26 de Junho de 1825. Baptisado 
pelo padre Joaquim José de Campos, de Santa 
Marta. 

5 - Zeferino a 16 de Setembro de 1829. 
6 - Zeferino. 2º. Nasceu a 28 de Abril de 1831. 

Baptizado pelo padre Vitorino de Sousa Cabral. 
Padrinho o tio Bernardo de Babo. - Padre Zeferi-
no Mendes de Araújo. As inquirições para acesso 
às ordens sacras foram feitas a 30 de Janeiro de 
1852. Pároco de Oliveira, Amarante, desde Maio 
de 1857, sem mais pormenores porque os livros 
desta freguesia, de 1897 a 1911, ainda não che-
garam ao ADPorto.

7 - Maria. 2ª. Nasceu a 5 de Julho de 1834. 
Padrinhos António Mendes e Joana da Rocha 
Mendes, ambos do Bairral. 

8 - Vitorino a 20 de Abril de 1837. 
9 - Joaquim a 22 de Novembro de 1839. 

Padrinhos António Mendes do Bairral e Maria 
de Babo, de Chãos. - Joaquim Mendes, com 27 
anos, casou na matriz de Penafiel a 10 de Janeiro 
de 1867 com Maria Gertrudes de Sousa, com 21 
anos, legalmente emancipada, do lugar de Beco, 
natural de Penafiel, filha de Manuel Luís de Sou-
sa e de Martinha Rosa, de Penafiel. Com geração.

10 - Gertrudes a 12 de Março de 1844. Pa-
drinho o irmão António Mendes. - Gertrudes da 
Conceição Mendes de Araújo casou em Santa 
Marta a 8 de Fevereiro de 1874 com Joaquim da 
Cunha Ferreira. – Avós maternos do dr. Francisco 
Mendes 

11 – Luís a 14 de Fevereiro de 1846. Padri-
nhos António e Margarida irmãos do bapt. 

12 - Vitorino 2. Nasceu a 25 de Março de 
1848. Padrinhos António Mendes de Araújo e 
sua irmã Margarida Mendes.

E a Margarida Mendes madrinha dos irmãos 
Luís e Vitorino, de quem não logrei a data do nas-
cimento.

Francisco da Silva Mendes matriculou-se 
na Faculdade de Medicina da Universidade do 
Porto no ano lectivo de 1922 para 1923 e termi-
nou o curso geral de Medicina, com aprovação 
nos quatro exames de estado, no ano lectivo de 
1926 para 1927.

Terminaram na mesma data o seu curso 
de medicina os conterrâneos Alberto Peixoto 
Coelho Moreira Sarmento e Castro, António de 
Sousa Pereira e Júlio Gouveia Mendes de Vas-
concelos. 

O dr. Francisco casou a 14 de Dezembro de 
1930 com D. Maria José Gonçalves Carneiro Gi-
raldes, natural de Abragão. Enviuvou em Abra-
gão a 21 de Março de 1957. Faleceu em Aldoar, 
Porto, a 26 de Março de 1984.

Maria José Giraldes nasceu em Ribaçais, 
Abragão, a 7 de Dezembro de 1904. Filha de 
Júlio Carneiro Giraldes, proprietário, natural de 
Vila Boa do Bispo e de Margarida Gonçalves de 
Carvalho, natural do Rio de Janeiro, Estados Uni-
dos da República do Brasil, recebidos no Bonfim, 
Porto, a 11 de Agosto de 1898. Neta paterna de 
António Carneiro Giraldes e de Maria José de 
Madureira e Melo, neta materna de Boaventura 
Gonçalves de Carvalho, de Abragão e de D. Elvira 
Bertulaja de Carvalho, de Espanha. Irmã do es-
cultor Júlio Giraldes, [1923-2013].

O dr. Francisco teve pelo menos uma irmã, 
Alzira, que nasceu a 5 de Agosto de 1904.

Foi Presidente da cm de Penafiel de 13 de 
Fevereiro de 1954 a 1 de Março de 1962.

De uma assentada
A comunidade cigana em Paredes

N
inguém tenha dúvidas que a si-
tuação da comunidade cigana 
não é de fácil resolução. Há mui-
tas resistências a vencer, quer da 
parte das autoridades quer dos 

próprios membros da comunidade quer da 
vizinhança.

Não é fácil, repita-se, remover tantos obs-
táculos juntos, a acrescer à falta de verbas. 
Mas uma coisa é certa, terá de haver alguém 

da parte administrativa a encarar, de frente, 
esta questão. Já todos sabem que todos os 
executivos passados prometeram e o 25 de 
Abril foi, já, em 1974.

Estamos esperançados que o atual execu-

tivo, completado o primeiro ano de governa-
ção, não vai deixar o assunto cair em saco roto. 
De forma que, de tempo a tempo, vamos con-
tinuar esta e outras heranças do passado, para 
poder contar como foi. Falam as fotografias!
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ARMANDO MOREIRA (MARCO)

À memória de
António Ramos Rosa

António Ramos Rosa escreveu
“Estou vivo e escrevo sol”

“…morrer sem a morte como
quem se oferece…”

Ramos Rosa sentia a vida
que amava

escrevendo “Sol”
fonte de toda a luz da sua

poesia
na máxima força do

meio dia

Era Setembro
e o poeta partia

Setembro de 2013

Nasci livre e livre
quero morrer

Nasci livre e livre quero morrer
nem tu nem flor alguma me pode acorrentar

só com esta liberdade acredito no amor
só assim em liberdade é que eu te posso 

amar

Acredita se quiseres quando amo é por 
amor

acredita que só assim eu gosto de gostar
quem ama de verdade ama só um amor
só quem ama em liberdade é que sabe o 

que é amar

Meu amor não queiras nunca acorrentar
acorrentar um amor que te ame de verdade

quem te ama assim só a ti quer amar
quem te ama assim ama a tua liberdade

23/05/2015

Quando eu morrer 
não matem as flores

Quando eu morrer
não matem as flores para

enfeitar o meu cadáver
cadáver apenas

o meu corpo morto

O meu cadáver
não quer a morte das flores
e a sua vontade é soberana
sobre ele apenas a semente

duma árvore ou de uma rosa

Na minha morte
sobre a minha tumba

apenas uma cruz ao alto
com uma roseira viva

porque nasci cristão e fui batizado
e cristão quero morrer

22/02/2013

DUNQUERQUE
RESTAURAR O PALACETE DA GRANJA E

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO CULTURAL

(Continuação da última edição)

FÓRUM 

É reconhecido o interesse que os estatu-
tos geralmente consagram a esta figura de 
intervenção cívica, sem fins lucrativos, com 
o objeto de fomentar o estudo e a reflexão 
sistemática sobre temas relacionados com o 
desenvolvimento económico, social e cultu-
ral, nomeadamente: a) Mobilizar a discussão 
pública sobre as mudanças e reconversões 
tecnológicas necessárias para a moderniza-
ção das atividades económicas; b) Definir, 
propor e apreciar alternativas de desenvolvi-
mento, potenciando um maior dinamismo da 
sociedade e melhoria de condições de vida; 
c) Proceder ao levantamento e estudo das 
carências das populações, apontando solu-
ções para a sua resolução; d) Dinamizar a de-
fesa do ambiente, como elemento essencial 
da qualidade de vida; e) Promover estudos e 
debates sobre a defesa, conservação e desen-
volvimento do património cultual e natural.

CASA DE CULTURA

As casas de cultura, quer no estrangeiro, 
quer entre nós, foram concebidas, desde o 
princípio, como centros de criação e de difu-
são cultural, tendo em vista a descentraliza-
ção e a democratização cultural. Por um lado, 
acolher e difundir o produto da ação cultural 
nacional ou universal; por outro, expressar a 
ação cultural, criada na região e adaptada às 
suas características locais e às ambições cul-
turais das respetivas populações. Daí resulta 
que estas instituições tenham, simultanea-
mente, interesse nacional e local.

O duplo interesse em causa justifica que 
a criação, equipamento e funcionamento das 
casas de cultura implique a estreita coopera-
ção entre o Estado, as autarquias e as diversas 

associações culturais e artísticas, potenciais 
utilizadores das mesmas. É de ter presente, 
no entanto, que a construção de um edifício 
para as múltiplas atividades culturais (teatro, 
música, dança, etc.) e o respetivo equipamen-
to custam muito caro, ande a necessidade de 
financiamento estatal. Por outro lado, impor-
tante é recordar que a casa de cultura tem ob-
jetivos globais, não se destinando a realizar 
uma política de campanário, ao serviço de 
alguns interesses muito particulares, com fins 
conhecidos mas inconfessáveis.

ASSOCIAÇÃO DE DESEFA DO 
PATRIMÓNIO

Estas associações devem ser criadas e 

mantidas de forma apoiada, pois têm um 
papel preponderante na preservação e utili-
zação do património, alertando a opinião pú-
blica e a autarquia para os atentados come-
tidos, exercendo uma ação didática, dando a 
conhecer, contribuindo, com sugestões, para 
uma mais correta utilização dos espaços, edi-
fícios ou lugares com valor patrimonial.

(GABINETE) ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDOS LOCAIS

Podem surgir em arquivos, bibliotecas ou 
museus, ou e até à sua margem, associações 
de estudos locais que visem aprofundar o co-
nhecimento da região, da sua memória cole-
tiva e da sua identidade cultural.
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Paredes

Ana Moreira
Teixeira do Couto

Faleceu
Ana Moreira Teixeira do Couto faleceu no pas-

sado dia 26 de outubro, com 76 anos de idade. Era 
natural de Besteiros, Paredes e residente em Mouriz, Paredes. Era viú-
va de Manuel Ferreira Carneiro.

Agradecimento
Seus filhos e demais família vêm por este meio extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do faleci-
mento e do funeral. Participam também que as missas de 7.º dia serão 
celebradas quinta-feira, dia 1 de novembro, pelas 10 horas na igreja 
matriz de Paredes e no sábado, dia 3 de novembro, pelas 18 horas na 
igreja paroquial de Vilela.

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

Vila Cova de Carros

Cristina Ferreira Nunes
Faleceu

Cristina Ferreira Nunes faleceu no passado dia 
28 de outubro, com 73 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Seroa, concelho de Paços de Ferreira e 
residente na Rua Central de Vila Cova de Carros, em 
Paredes. Era casada com António Torres de Moura.

Agradecimento
Seu marido, filhos e demais família vêm por este meio extrema-

mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando 
do falecimento e do funeral. Participam também que a missa de 7.º 
dia será celebrada sábado, dia 3 de novembro, pelas 18 horas na 
igreja paroquial de Vilela.

Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

Sobrosa

José Luís Leal de Bessa
Faleceu

José Luís Leal de Bessa faleceu no dia 29 de 
outubro, com 52 anos de idade. Era natural de Cris-
telo, Paredes e residente em Sobrosa, Paredes. Era 
casado com Gracinda da Silva Bessa.

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 do funeral. 

Participam também que as missas de 7.º dia serão celebradas sá-
bado, dia 3 de novembro, pelas 20h30, na igreja paroquial de Sobrosa 
e terça-feira, dia 6 de novembro, pelas 20h30 na igreja paroquial de 
Cristelo. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que partici-
pem neste ato religioso.

Sobrosa

Antero Dias Gomes
Faleceu

Antero Dias Gomes faleceu no dia 25 de outu-
bro, com 91 anos de idade. Era natural e residente 
em Sobrosa, Paredes. Era casado com Julinda Mo-
reira de Bessa.

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 do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada quarta-
-feira, dia 31 de outubro, pelas 21 horas, na igreja paroquial de Sobro-
sa. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem 
neste ato religioso.

Paredes

Maria Fernanda Magalhães
Carvalho Pinto Correia

Faleceu
Maria Fernanda Magalhães Carvalho Pinto Cor-

reia faleceu no passado dia 18 de outubro, com 92 
anos de idade. Era natural de Barcelinhos, Barcelos e residente na 
Rua Elias Moreira Neto, n.º 161 (Lar da Misericórdia), Paredes. Era 
viúva de João Eduardo Pinto Gonçalves Correia.

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

Maria Ferreira Dias
Faleceu

Maria Ferreira Dias faleceu no passado dia 24 
de outubro, com 64 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Calçada do Pintém, 
n.º 63, Lordelo, Paredes. Era solteira.

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

Bitarães

Justino José de Sousa Teles
Faleceu

Justino José de Sousa Teles faleceu no passado 
dia 18 de outubro, com 66 anos de idade. Era natural 
de Bitarães, Paredes e residente na Travessa dos 
Teles, n.º 8, Bitarães, Paredes. Era casado com Jus-
tina Durães de Almeida Teles.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

Mouriz

Carolina Moreira Ribeiro 
Faleceu

Carolina Moreira Ribeiro faleceu no passado dia 
18 de outubro, com 96 anos de idade. Era natural 
de Mouriz, Paredes e residente na Rua da Cruz, n.º 
34, Mouriz, Paredes. Era viúva de Adelino Pinto de 
Sousa.

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 ami-
zade 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.

Mouriz

Américo das Neves Moreira
Faleceu

Américo das Neves Moreira faleceu no passado 
dia 17 de outubro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Baltar, Paredes e residente na Rua Circular do 
Outeiro, n.º 23, Mouriz, Paredes. Era casado com 
Sofia Ferreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Manuel Nunes Freire 
Faleceu

Manuel Nunes Freire faleceu no passado dia 21 
de outubro, com 85 anos de idade. Era natural de Bei-
re, Paredes e residente em Lodares, Lousada. Era 
casado com Adélia da Conceição Soares Pereira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vandoma

Maria Rosária
Martins Moreira

Faleceu
Maria Rosária Martins Moreira faleceu no pas-

sado dia 18 de outubro, com 80 anos de idade. Era 
natural de Vandoma, Paredes e residente em Ferreira, Paços Ferreira. 
Era viúva de Joaquim Moreira Pacheco.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Bitarães

José Augusto
de Jesus Pinheiro

Faleceu
José Augusto de Jesus Pinheiro faleceu no pas-

sado dia 25 de outubro, com 63 anos de idade. Era 
natural de Bitarães, Paredes e residente em Real, Vila Meã. Era casa-
do com Palmira Rebelo dos Santos Cunha.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Maria Teresa
de Oliveira Faria

Faleceu
Maria Teresa de Oliveira Faria faleceu no pas-

sado dia 27 de outubro, com 62 anos de idade. Era 
natural de Gondalães e residente em Beire, Paredes. Era casada com 
Luís Gaspar Moreira Ribeiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Cete

Maria de Fátima Alves
da Rocha Nogueira

Faleceu
Maria de Fátima Alves da Rocha Nogueira faleceu 

no passado dia 19 de outubro, com 49 anos de idade. 
Era natural de Urrô, Penafiel e residente na Rua Escola das Lages, n.º 
128. Cete, Paredes. Era casada com António Paulo Aires Nogueira.

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. 

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999

AGÊNCIA FUNERÁRIA XAVIER NETO
Av. Padre Manuel Pinto Abreu, 98 - SOBROSA | Tlf.255 873 803 | Tlm. 914 654 999
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Rebordosa

Amadeu da Costa Campos
Faleceu

Amadeu da Costa Campos faleceu no passado 
dia 12 de outubro, com 85 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era 
viúvo de Lucinda Moreira da Silva e deixa na maior 
dor seus fi lhos, noras, netos e restante família.

Gandra

José Dias Moreira
Faleceu

José Dias Moreira faleceu no passado dia 29 
de outubro, com 67 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Travanca, Amarante e residente na fre-
guesia de Gandra, Paredes. Era casado com Maria 
da Glória Ferreira de Barros, que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos, noras e demais família.

NECROLOGIA    |    PASSATEMPOS    |    DIVERSOS

DESCUBRA AS 10 DIFERENÇAS

PALAVRAS CRUZADAS

HORIZONTAIS
1- Preposição designativa de falta; 4- Mulher que cria uma 
criança alheia; 7- Um certo; 10- Tornar enigmático; 12- A 
pessoa ou coisa feminina de que se fala; 13- Linha de 
pauta ou papel pautado; 14- Montar; 16- Rio Suíço; 17- 
Desmoronar-se; 18- Grande ave galinácea; 20- Feiticeira; 
22- Outra coisa (ant.); 23- Elas; 24- Capital da Itália; 27- 
Invólucro de um produto; 29- Ave de penas mosqueadas; 
31- Gritos afl itivos; 32- Encolerizar; 33- Sem força (fem.); 
36- Observar; 37- Aquele que se emprega em caiar; 39- In-
terjeição que se emprega para excitar ou animar; 40- Altar 
gentílico onde se faziam os sacrifícios; 41- Gosto muito de.

VERTICAIS
1- Ente; 2- Nome da letra N; 3- Esfarelar (o pão no caldo); 
4- Estar apaixonado; 5- Contração dos pronomes “me” e “a”; 
6- Lavrar; 7- Receava; 8- Dilatar; 9- Face inferior do pão; 11- 
Intensidade; 15- Bebida alcoólica, proveniente da destilação 
do melaço; 18- Casal; 19- Gabei; 21- Pega; 25- Valeta ao 
lado do caminho; 26- Criada de quarto; 27- Filete; 28- Vasi-
lha com asas (prov.); 30- vaso pequeno de barro, do feitio de 
ânfora; 31- Amola; 32- Eu te saúdo! (interj.); 34- Preposição 
que indica companhia; 35- Argola; 38- Aspeto (fi g.).

CONVOCATÓRIA PARA
ASSEMBLEIA GERAL

Eu, Pe. Feliciano de Sousa Moreira Garcês, presidente da 
Assembleia-geral da OCDP, de acordo com o estabelecido no 
n.º 1 e 2 do artigo 17.º dos estatutos da OCDP, convoco para o 
dia 30 de novembro de 2018, pelas 20 horas, a Assembleia-
-geral, com seguinte ordem de trabalhos:

ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA:
1- Quórum de instalação; Lista de presenças;
2- Leitura da ata da assembleia anterior;
3- Apresentação de contas do último trimestre de 2017 e dos
    três primeiros trimestres de 2018;
4- Outros assuntos.

Se à hora marcada não estiverem presentes sócios em 
número sufi ciente, esta reunirá uma hora depois com os 
sócios presentes.

Paredes, 25 de outubro de 2018

O Presidente da Assembleia-geral

Pe. Feliciano de Sousa Moreira Garcês

Obra de Caridade ao
Doente e ao Paralítico

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

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

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho 
de Paredes em áreas como a política, religião, desporto, so-
ciedade 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 dignida-
de e privacidade das pessoas. 

SOPA DE LETRAS

SUDOKU
Zebra
Elefante
Girafa
Tigre

Leão
Crocodilo
Doninha
Gazela

Chimpanzé
Tubarão
Baleia
Raposa

Canguru
Rinoceronte
Hipopótamo
Urso

 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 8/89

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 3/86

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado de 2018/10/18, 
dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta pública, rela-
tivo ao pedido de alteração solicitado por FERNANDO BARROS PINHEIRO 
(reqtº 5276/18), com residência em RUA DA ESTREBUELA, N. 77, freguesia 
e concelho de PAREDES, ao lote nº 1, descrito na Conservatória do Registo 
Predial nº 481/19891030, consistindo na alteração da mancha de implanta-
ção e da área de construção, sito em RUA DA ESTREBUELA, N. 77, PAREDES. 

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 con-
sulta na Divisão de Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 e das 14:00 às 16:30 
horas, podendo ser apresentada oposição escrita em requerimento dirigido 
ao 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 E QUATRO de OUTUBRO de DOIS MIL E DEZOITO.

O Vereador do Pelouro1 ,

O Gestor de procedimento,



PUB


