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Bombeiros de Lordelo
receberam equipamentos 

O Intermarché de Lordelo entregou cinco equipamentos de pro-
teção individual à corporação de bombeiros local, num investi-
mento de três mil euros.   —  Pág. 7

A Misericórdia de Paredes vai mesmo avançar com a constru-
ção de um lar nos terrenos da antiga escola de Baltar. A insti-
tuição aceitou avançar com o projeto no terreno remanescente 
em troca de um espaço para estacionamento junto à capela da 
Quintã.
A solução já foi aprovada pelos irmãos em Assembleia-geral e 
põe fim ao impasse que durava há um ano e meio, quando a 
autarquia, ainda liderada pelo anterior executivo, vendeu em 
hasta pública parte do terreno que tinha doado em protocolo 
à instituição.    —  Pág. 3

A Segurança Social ditou o encerramento urgente da instituição, por “falta de condições” e “inexistên-
cia de vigilância” nas instalações, de onde foram retirados 40 utentes com problemas físicos e mentais.

—  Pág. 4

Casa do Gaiato de Beire encerrada
por “falta de condições”

Resolvido impasse
com os terrenos da

antiga escola de Baltar

Investimentos empresariais
ascendem a 41 milhões de euros 
Desde o início do ano foram celebrados 13 novos contratos 
de investimento. O maior ascende a 16 milhões de euros e 
pertence ao grupo Vicaima, que vai criar, em Paredes, 66 
postos de trabalho.      —  Pág. 5

“Diabetes em Movimento”
promove exercício físico 

Paredes foi o primeiro município do ACES Vale do Sousa Sul 
a aderir ao programa que promove atividade física gratuita 
para diabéticos tipo II.     —  Pág. 2
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É 
do senso comum que o capital humano é a princi-
pal riqueza de uma sociedade vertical, de homens 
de pé, formados na edução do respeito, porque 
não há progresso sem uma educação de qualidade 
ponderada, já que dela também depende muito a 

vida da sociedade em que estamos inseridos.
Será através do capital humano que teremos de cons-

truir o futuro e consolidar a democracia, para lá, também, 
das exigidas transformações estruturais produtivas e do 
bom uso dos recursos humanos e do aproveitamento ra-
cional de todos os saberes decorrentes da reformação das 
mentalidades, pelo aprofundar do debate de ideias, pela 
implementação de práticas políticas e projetos que deem 
sentido à comunidade, sendo que só assim se dará justa sa-
tisfação aos anseios legítimos dos paredenses.

Todos sabemos que o mundo mudou muito. Sem dúvi-
da que os tempos são outros e a juventude recebe outras 
infl uências e mergulha noutras ilusões. Os seus neurónios 
fecham de forma muito diferente das dos seus antepassa-
dos e, sem qualquer desprimor, ousamos falar em geração 
da internet e dos telemóveis, dos hambúrgueres e das piz-
zas, das discotecas, das grandes superfícies e dos cachorros 
quentes, etc.

Parece-nos acertado e interessante os estudos ou abor-
dagens sociológicas sobre os saberes, os gostos, os estilos 
de vida, as tendências, os comportamentos e as paixões 
dos jovens de hoje.

Demos espaço à questão:
Será que a escolarização reestruturou e transformou as 

mentalidades?
Entre mais, assiste-se hoje a um certo declínio dos sa-

beres tradicionais, numa sociedade de consumo que exige, 
mais e mais, especialização e competitividade. Pergunta-se: 
Há a certeza que os mais velhos, também dita os da gera-
ção da liberdade, ensinaram os mais novos a respeitarem 
integralmente a democracia e os seus valores?

Mas se é real que há mais licenciados, mais doutores 
e novas oportunidades, também há ainda, os excluídos do 
sistema.

Também há, como em todas as épocas, os que se adap-
taram às mudanças e aqueles que não conseguiram vencer 
o desencanto e a depressão.

Hoje mesmo, o que é que atrai e conquista os senti-
mentos da juventude?

Vemos que cada vez mais está divorciada da política 
partidária, desinteressando-se mesmo de quem diz repre-
sentá-la. É certo que a publicidade e o marketing substi-
tuíram o debate de ideias e a linguagem futebolística do 
discurso político agarrou o lugar da discussão cultural e 
ideológica.

Convenhamos que a vida é sempre algo que passa bre-
ve e que a juventude é sempre o futuro e tem quase sem-
pre razão!

Devemos, todos, ter esperança, motivação e perspetivas, 
já que o futuro depende fundamentalmente de todos nós.

Pensar
português

O 
DIA INTERNA-
CIONAL DA 
DIABETES foi 
assinalado em 
Paredes com a 

apresentação do programa 
nacional “Diabetes em Mo-
vimento”, orientado pela Di-
reção Geral de Saúde (DGS) e 
que visa proporcionar aulas 
de atividade física para dia-
béticos tipo II.

A sessão decorreu no 
Centro Escolar de Paredes e 
juntou os representantes do 
ACES do Vale do Sousa Sul e 
da Farmácia Confi ança, par-
ceiros do projeto, o presiden-
te da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e os 22 uten-
tes diabéticos que integram o 
programa de atividade física, 
que foi lançado, há cerca de 
um mês, pela autarquia.

Semanalmente são dina-
mizadas, de forma gratuita, 
três aulas de atividade física, 
com a duração de 90 minu-
tos, para os cidadãos com 
diabetes tipo II, que são refe-
renciados pelo respetivo mé-
dico de família e validados 
pelo diretor clínico do ACES 

 “Diabetes em Movimento” 
já abrange 22 doentes
diabéticos em Paredes

►Através deste programa o município proporciona, de forma gratuita, três aulas de
     atividade física para cidadãos com diabetes tipo II.
►A doença afeta mais de um milhão de portugueses entre os 20 e os 79 anos de idade.

HELENA NUNES
— texto —

Vale do Sousa Sul.
“Felicito a câmara de 

Paredes por ter sido pionei-
ra no ACES e ter aceitado 
este desafi o”, disse a enfer-
meira Iolanda Couto. 

O programa conta com a 
presença de um fi siologista e 
de um enfermeiro, que orien-
tam os participantes para a 
prática de exercício adaptado. 
“Tem sido um sucesso em 
um mês e meio termos 
conseguido trazer para o 

projeto 22 participantes”, 
sublinhou Madalena Casaca, 
diretora técnica do progra-
ma, garantindo que os parti-
cipantes exprimem as vanta-
gens que trouxe para as suas 
vidas, ao nível, por exemplo, 
da diminuição de peso e do 
controle da doença.

Os resultados positivos 
já foram sentidos por Adão 
Pereira Alves, de 75 anos, na-
tural de Lordelo, que integra 
o programa desde o início. “A 

iniciativa é muito boa. Eu 
sempre fui muito preguiço-
so, mas desde que entrei já 
ganhei muita agilidade”. 

O reformado frequenta as 
aulas juntamente com a espo-
sa, Maria Dias, 76 anos, que 
também é diabética. “Sem-
pre tive muitos problemas 
da cabeça e as aulas ajudam 
a descomprimir e também a 
conhecer outras pessoas”.

Além de estimular a prá-
tica de exercício físico, entre a 
população diabética, o muni-
cípio pretende contribuir para 
a melhoria da qualidade de 
vida destas pessoas. “Essa é 
uma das preocupações da 
câmara e por isso assumimos 
com naturalidade este proje-
to”, sublinhou o presidente do 
município, garantindo que o 
exercício ajuda a minimizar as 
consequências da doença.

O autarca lembrou ainda 
que o município está tam-
bém a dinamizar um outro 
projeto de exercício físico, o 
“Mais Vida Ativa”, com o ob-
jetivo de melhorar a qualida-
de de vida das pessoas com 
mais de 50 anos de idade. 

O programa tem sido de-
senvolvido com o apoio das 
juntas de freguesia e das ins-
tituições de solidariedade so-
cial do concelho e já abrange 
600 participantes.
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Projeto da Misericórdia para a antiga
escola de Baltar vai mesmo avançar

►O impasse que durava há cerca de um ano e meio terminou com a aprovação em Assembleia-geral da nova proposta.
►A instituição aceitou ficar com menos terreno em troca de um espaço de estacionamento público junto à capela da Quintã.

O 
PROJETO DA MISERI-
CÓRDIA DE PAREDES 
para a construção de 
um lar, nos terrenos da 
antiga escola E.B. 2/3 de 

Baltar vai mesmo avançar. A institui-
ção aprovou, em assembleia geral, a 
alternativa proposta pelo atual execu-
tivo e aceitou receber menos terreno 
do que estava protocolado, em troca 
da cedência de um parque de estacio-
namento, junto à capela da Quintã.

A solução veio pôr fim a um im-
passe criado há cerca de um ano e 
meio quando a câmara de Paredes, 
ainda liderada pelo anterior execu-
tivo, vendeu em hasta pública parte 
do terreno que tinha cedido à ins-
tituição.

Neste novo acordo, a câmara 
cede também à Misericórdia de 
Paredes a Casa dos Brasileiros, assu-

mindo o compromisso de proceder 
à sua recuperação, com vista a aco-
lher iniciativas culturais. 

“Preservar o projeto
do Lar sempre foi

o propósito
da Misericórdia”

O processo teve início a 20 de 
fevereiro de 2017. A câmara muni-
cipal, na altura liderada por Celso 
Ferreira, assinou um protocolo com 
a Misericórdia de Paredes, doando 
6.330 metros quadrados da área to-
tal dos terrenos da antiga escola de 
Baltar, para que a instituição cons-
truísse um lar para pessoas com 
doenças degenerativas.

Porém, dois meses depois, foi feita 
uma retificação, que reduziu a área de 
doação para 5.762 metros quadrados 
e aumentou a outra parte do terreno 

que foi depois vendida em hasta pú-
blica a uma sociedade imobiliária.

Após a tomada de posse do 
novo executivo, em outubro de 
2017, a Misericórdia de Paredes reto-
mou as negociações com a câmara 
no sentido de compor o protocolo. 
O Provedor, Ilídio Meireles, garante 
que “foi feito um esforço para pre-
servar o projeto do lar no terreno 
remanescente, que sempre foi o 
propósito da Misericórdia”. 

Neste protocolo, a câmara com-
promete-se a doar o terreno rema-
nescente, que inclui a escola e a Casa 
dos Brasileiros, e compromete-se a 
avançar com a recuperação deste 
equipamento e com um projeto de 
utilização coletiva com fins culturais. 
A Misericórdia fica com o património 
e cede a utilização do espaço à au-
tarquia, num contrato de comodato 
semelhante ao da Casa da Cultura.

“Há um prejuízo para a Miseri-
córdia porque viu a área doada ser 
diminuída, mas há também um 
benefício indireto, porque man-
tem o património e não tem de fa-
zer um esforço financeiro para re-

cuperar a casa. Ao mesmo tempo 
beneficia a freguesia dotando-a 
de um equipamento de interesse 
coletivo”, diz Ilídio Meireles.

Assim que os órgãos municipais 
aprovarem a decisão e for feita a es-
critura, a Misericórdia de Paredes vai 
avançar, de imediato, com as bases 
do projeto de arquitetura do lar, que 
terá capacidade para acolher entre 
36 a 40 pessoas com alzheimer e ou-
tras doenças degenerativas.

“O objetivo é criar uma unida-
de de referência no acompanha-
mento e tratamento de pessoas 
com alzheimer e outras demên-
cias e eventualmente alargá-la 
ao exterior, sem colidir com as 
instituições sociais da freguesia”, 
refere o Provedor.

A instituição pretende também 
candidatar o projeto a fundos co-
munitários, mas tem capacidade 
financeira para avançar com a obra 
mesmo sem essas verbas. Ilídio Mei-
reles garante ainda que a Miseri-
córdia tem as sinergias necessárias 
para minimizar os custos de manu-
tenção do novo edifício.



4
Quinta-feira

15 de novembro 2018

SOCIEDADE

HELENA NUNES
— texto —

Casa do Gaiato de Beire
encerrada pela Segurança Social 

►O diretor da instituição diz que os utentes foram retirados à força e nem as famílias foram informadas da situação.
►O Padre Júlio Pereira nega a inexistência de vigilância na instituição e garante que vão contestar a decisão de encerramento.

PUB

A 
CASA DO GAIATO DE 
BEIRE foi encerrada 
pela Segurança Social 
no passado dia 7 de 
novembro no decorrer 

de uma ação de fiscalização. O “en-
cerramento urgente” está relacio-
nado com a falta de condições e a 
“inexistência de vigilância” nas 
instalações da instituição, de onde 
foram retirados cerca de 40 utentes.

Quem dirige a instituição ga-
rante que a Casa do Gaiato de Beire 
funciona dentro da normalidade e 
tem vigilância e acusa a Segurança 
Social da prática de um ato “quase 
selvagem” na forma como retirou 
os utentes da instituição.

“Não há justificação nenhuma 
para esta atitude de quererem fe-
char-nos a casa”, reiterou ao nosso 
jornal o Padre Júlio Pereira, garantin-
do que “a Casa do Gaiato de Beire 
tem todas as condições para funcio-
nar, como funciona há já 60 anos”.

O dirigente diz que não pode 
aceitar esta atitude da Segurança 
Social, “de desrespeito pela Casa 
do Gaiato e pelos seus utentes”, 
que na sua maioria padece de 
doenças físicas e mentais e não tem 
apoio familiar. “A nossa obrigação 
é defender as pessoas e vamos fa-
zer aquilo que a lei permitir para 
contestar esta decisão”, reiterou.

Utentes acamados
forçados a sair
da instituição

As instalações da Casa do Gaiato 
de Beire são compostas por duas ca-
sas: a Casa do Calvário, onde vivem 
cerca de 14 rapazes, todos com mais 
de 40 anos e incapacidade de autono-
mia, e a Casa do Gaiato, onde estavam 
50 utentes com doenças crónicas.

Foi desta última casa que a Se-

gurança Social retirou cerca de 40 
utentes sem ter um documento que 
autorizasse a ação ou a presença de 
uma força policial assegurou o Pa-
dre Júlio Batista. 

Face à ausência de um documen-
to que garantisse autoridade para o 
ato, o diretor da instituição não dei-
xou que fossem retirados mais uten-
tes da instituição. “Disseram-me 
que a GNR ia estar presente, mas 
nunca chegou a aparecer. A partir 
desse momento disse que não iam 
levar mais nenhum utente sem te-
rem um documento ou a autorida-
de policial presente, explicou.

O Padre Júlio Pereira garan-
te que os 40 utentes, acamados e 
com limitações, foram levados da 
instituição, onde viviam há vários 
anos, contra a sua própria vonta-
de e “sem que tenha sido dada 
qualquer explicação a eles e às 
famílias”. “Eles pretendem en-
caixar-nos à força no modelo da 
Segurança Social. Temos doentes 
connosco há mais de 40 anos, al-
guns que vieram em condições 
péssimas, e nunca ninguém quis 
saber”, acusou.

O atual dirigente reitera que “a 
instituição está a funcionar com 
todas as condições” e cumpre os 
requisitos de vigilância, ao contrá-
rio do que disseram as técnicas da 
SS. “Se retirarem esta casa a todas 
estas pessoas doentes estarão a 
cometer uma desumanidade”, de-
sabafou.

Inspeção foi
realizada no
seguimento

de denúncias 

A Segurança Social justificou o 
encerramento da Casa do Gaiato 
de Beire “com as deficientes con-
dições das instalações” e a “insu-
ficiência de recursos humanos”, 

“que colocavam em perigo imi-
nente a integridade dos utentes”.

Num comunicado enviado a 
diferentes órgãos de comunicação 
social, o Instituto da Segurança So-
cial (ISS) explica que a ação de fisca-
lização aconteceu “no seguimento 
de denúncias e após solicitação 
e comunicação do Ministério do 
Público efetuada no âmbito de 
um inquérito” e apurou haver “gra-
ves irregularidades, nomeada-

mente “deficientes condições das 
instalações e de segurança e insu-
ficiência de recursos humanos”, 
“que colocavam em perigo imi-
nente a integridade dos utentes”.

Após a avaliação das condições 
de funcionamento, “concluiu-se 
pela necessidade de proceder ao 
encerramento urgente da respos-
ta social”, refere a mesma entidade.

A Segurança Social desenvol-
veu, através das suas equipas téc-

nicas, as diligências necessárias ao 
encaminhamento dos utentes para 
estabelecimentos licenciados. O 
ISS diz ainda que “dada a ausência 
de qualquer responsável na ins-
tituição e em ordem a garantir a 
normalidade da ação, contactou-
-se de imediato as forças policiais 
como habitualmente sucede, que 
coadjuvaram, ao longo da tarde, 
as equipas na realização da referi-
da ação”.
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O 
EXECUTIVO DA 
CÂMARA DE 
PAREDES, lide-
rado por Alexan-
dre Almeida, já 

captou, este ano, investimen-
to na ordem dos 41 milhões 
de euros para o concelho. O 
investimento resulta de 13 
contratos assinados com em-
presas dos setores do mobi-
liário, maquinaria industrial, 
turismo, pneus e automóveis, 
que vão criar cerca de 215 no-
vos postos de trabalho e man-
ter mais de 880 empregos, 
refere a nota de imprensa.

Quatro empresas assina-
ram, no dia 7 de novembro, 
novos contratos que pre-
veem 21,5 milhões de euros 
de investimento e totalizam 
203 postos de trabalho, 89 

Executivo já atraiu
mais de 41 milhões em

investimento de empresas
►No dia 7 de novembro foram assinados mais quatro contratos que somam mais de 21
     milhões de euros de investimento e totalizam 203 postos de trabalho. 

criados de raiz. Os investi-
mentos vão ser distribuídos 
pelas zonas industriais de 
Lordelo, Rebordosa e Para-
da-Baltar, “diversificando as 
apostas no contexto do ter-
ritório concelhio”, revelou o 
vereador das Atividades Eco-
nómicas, Elias Barros.

“Estes quatro novos con-
tratos de investimento vão 
fortalecer a economia e o 
emprego do concelho e so-
mam mais de 21.507 milhões 
de euros. Ao nível do empre-
go totalizam 203 postos de 
trabalho, sendo 89 criados 
de raiz. Refira-se que temos 
algumas empresas de fora 
do concelho, como a Vicai-
ma, que decidiram desloca-
lizar e investir em Paredes”, 
salientou o presidente do mu-
nicípio, Alexandre Almeida. 

Entre as empresas que as-
sinaram estes quatro contratos 

de investimento, está a Carlos 
Alfredo Barros Silva, Lda, que 
vai ampliar a sua unidade in-
dustrial, construir um pavilhão 
e adquirir equipamento para o 
fabrico de mobiliário, em Gan-
dra. O investimento é superior 
a dois milhões de euros e vai 
garantir um total de 95 postos 
de trabalho.

O maior investimento, 16 
milhões de euros, é da Glo-
bal Dis – Distribuição Global 
de Materiais, S.A., que se vai 
dedicar à industrialização e 
distribuição de madeiras e de-
rivados, reforçando a capaci-
dade competitiva da indústria 
do mobiliário do concelho. O 
grupo Vicaima vai mudar-se 
de Matosinhos para Paredes 
e instalar-se na zona de Terro-
nhas, em Recarei, criando 66 
postos de trabalho. 

A empresa Motivo de Jú-
bilo, Lda, com sede em Rebor-

dosa, vai investir em Gandra 
230 mil euros numa unidade 
industrial de fabrico de tintas, 
vernizes, mástiques e produ-
tos similares, bem como o 
comércio por grosso de tintas, 
produtos químicos e abrasi-
vos, com recurso a processos 
tecnologicamente atualiza-
dos. Vai manter sete postos de 
trabalho e criar mais três.

A Oforsep, Lda, vai in-
vestir em Gandra mais de 3 
milhões de euros, numa uni-
dade industrial especializada 
em soluções para os setores 
industriais do mobiliário, 
calçado, têxtil e equipamen-
tos para impressão em 3-D, 
nomeadamente linhas de 
acabamento, sistemas de 
aspiração, aquecimento e 
de humidificação, secadores 
para madeira. A empresa vai 
manter 24 postos de trabalho 
e criar outros oito.

Empresa Carlos Alfredo Barros da Silva, Lda Empresa Global Dis – Distribuição Global de Materiais, S.A

Empresa Motivo de Júbilo, Lda Empresa Oforsep, Lda

Q
UATRO pontos do 
concelho de Pa-
redes poderão ter 
acesso gratuito á 

internet sem fios, através de 
um projeto da Comissão Eu-
ropeia. O município candida-
tou-se ao projeto Wi-Fi4EU, 
que visa promover a conec-
tividade à internet em co-
munidades locais, através da 
atribuição de um apoio finan-
ceiro da União Europeia (UE) 
no quadro do Mecanismo In-

Quatro zonas do concelho podem vir a ter wi-fi gratuito
►O Município candidatou-se a um projeto da Comissão Europeia para instalar pontos de
     acesso wi-fi, nas quatro cidades do concelho. 

terligar a Europa (Connecting 
Europe Facility - CEF).

Se for contemplado terá 
uma verba de 15 mil euros 
para instalar pontos de acesso 
wi-fi no Parque José Guilher-
me, em Paredes, no Parque do 
Rio Ferreira, em Rebordosa e 
Lordelo, e na zona da CESPU, 
em Gandra.

A informação foi confir-
mada pelo presidente da câ-
mara, em reunião do executi-
vo, realizada a 8 de novembro, 

na sequência de uma inter-
venção do vereador do PSD, 
Rui Moutinho, que questio-
nou se o executivo pretendia 
aproveitar esta oportunidade.

O município de Paredes já 
tinha concorrido na primeira 
convocatória lançada a 15 de 
maio, que acabou cancelada 
pela Comissão Europeia, por 
motivos de ordem técnica.

O financiamento da UE 
destina-se a cobrir os custos 
de equipamento e instalação 

do sistema de Wi-Fi e será 
atribuído pela Comissão Eu-
ropeia (CE) às câmaras muni-
cipais, por concurso.

Os municípios serão sele-
cionados com base na ordem 
de chegada da candidatura, 
sendo concedidos, no míni-
mo, 15 vales por país no âmbi-
to do primeiro convite à apre-
sentação de candidaturas.

Até 2020, a Comissão Eu-
ropeia tem reservados a esta 
iniciativa 120 milhões de euros.
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D
URANTE O PERÍODO NATALÍ-
CIO vai estar exposta na Casa 
da Cultura de Paredes uma 
árvore de Natal em madeira 
construída por 18 alunos do 

mestrado de Design de Interiores da Escola 
Superior de Artes e Design (ESAD).

O projeto apresentado no passado dia 
6 de novembro, na Casa da Cultura, pelo 
município de Paredes e os responsáveis da 
ESAD, propõe-se a construir uma árvore de 
natal em madeira que será elaborada pe-
los alunos de mestrado da ESAD durante 
o período de aulas e ao longo do mês de 
novembro. A matéria-prima será doada por 
empresários do concelho ligados ao sector, 
que vão apadrinhar a iniciativa. O objetivo 
da autarquia é “fomentar uma relação de 
confiança entre os industriais do mobi-
liário e os designers” de forma a projetar 
ainda mais aquela a principal indústria do 
concelho.

Durante a fase de construção, os alunos 
de várias nacionalidades (Portugal, Brasil, 
Síria e Itália) vão ficar alojados nas residên-
cias criativas, junto ao Largo da Feira. Está 
previsto um workshop de Autoconstrução, 
na semana de 10 a 15 de dezembro.

Depois de construída, a árvore de ma-
deira ficará exposta nos jardins da Casa da 
Cultura até à celebração dos Reis. 

“Atrair profissionais de 
design para Paredes
é determinante para

o sector do mobiliário” 
– ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente da câmara

Na apresentação da iniciativa, o pre-
sidente da câmara de Paredes destacou a 
importância do projeto para a indústria do  
concelho, tido como o maior produtor de 
mobiliário do país.

“O mobiliário para ser competitivo 
não basta ter só grande rigor de constru-
ção e uma aposta forte em matérias-pri-

Casa da Cultura vai ter árvore de Natal 
em madeira feita por alunos da ESAD
►O projeto vai servir para assinalar a quadra natalícia, mas também para aproximar os designers dos empresários do setor. 

mas de qualidade, cada vez mais a inova-
ção e o design são fatores decisivos para 
alcançar essa competitividade. Tudo o 
que seja atrair profissionais do design 
para Paredes é determinante para o sec-
tor”, sublinhou Alexandre Almeida, garan-
tindo que o projeto vai também ajudar a 
dar um sentido prático às residências criati-
vas e fomentar a troca de experiências en-
tre designers e empresários do mobiliário.

“Compete também à autarquia fazer 
chegar o vosso trabalho aos industriais 
do concelho, sobretudo junto das pe-
quenas e médias empresas, que ainda 
não viram a virtualidade de terem pro-
fissionais como vocês a colaborarem 
com eles nas empresas”, sublinhou.  

Alexandre Almeida garantiu que as em-
presas de Paredes têm vindo a apostar no 
design e na inovação para reforçar o seu 
processo de internacionalização e compe-
tir com as grandes marcas italianas do mo-
biliário nos maiores certames e feiras inter-
nacionais do sector.

O arquiteto Carlos Sousa, responsável 
pelo projeto da ESAD, reconheceu a impor-
tância de estreitar a relação entre os desig-
ners e as empresas, de forma a responder 
aos desafios atuais da indústria do mobi-
liário.

“Ao aproximar o ensino superior dos 
jovens desta região, que também gos-
tam de design, estamos a promover um 
ambiente de cocriação em que podemos 
discutir e experimentar várias soluções 
para responder aos novos desafios que 
se impõem”.

A coordenadora do curso, Maria Milano, 
destacou que este projeto representa tam-
bém o início de um intercâmbio com a au-
tarquia, que permite também “uma socia-
lização dos próprios alunos além de os 
capacitar para o mercado de trabalho”.

 Além de potenciar o mobiliário, a 
autarquia pretende que o projeto sirva 
também para envolver a comunidade lo-
cal. “Pretendemos criar um espaço que 
se torne emblemático, que convide as 
pessoas a vir à Casa da Cultura e a par-
ticipar nas atividades de animação de 
Natal”, realçou o vereador da educação 
Paulo Silva.
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Bombeiros de Lordelo
receberam equipamentos

de proteção individual
►Os cinco equipamentos, no valor de três mil euros, foram entregues
     pelo Intermarché de Lordelo à corporação de bombeiros local.

O
S BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE LORDELO receberam, no 
passado dia 7 de novembro, cin-
co equipamentos de proteção 
individual, que incluem bota flo-

restal, luvas, cógula, fato de proteção florestal 
(calças e dólman), capacete e sweatshirt. A 
oferta foi do Intermarché de Lordelo e repre-
senta um investimento de três mil euros.

Os equipamentos foram adquiridos com a 
venda do livro “Pafi e o incêndio no parque 
de merendas”, que esteve à venda em todos os 
estabelecimentos da cadeia de supermercados 
do país. A nível nacional, foram entregues 500 
equipamentos de proteção individual a 100 cor-
porações de bombeiros.

Torcato Fernandes, proprietário do esta-
belecimento de Lordelo, garantiu que o obje-
tivo da campanha “é proporcionar melhores 
condições de trabalho a quem nos ajuda e 
arrisca a vida por nós”.

“Temos uma relação muito forte com as 
corporações de bombeiros a nível nacional 
e é neles que o grupo foca essencialmente a 
sua vertente social. O país tem atravessado 
muitas dificuldades no combate aos incên-
dios e por isso faz todo o sentido canalizar 
este investimento para quem arrisca a sua 
vida por nós”, sublinhou Torcato Fernandes, 
garantindo que o Grupo Os Mosqueteiros tem 
investido anualmente cerca de 3 milhões de 
euros nas corporações de bombeiros.

Presente na entrega dos equipamentos es-
teve o presidente da associação humanitária, Mi-

guel Ferreira, que enalteceu a iniciativa. “É uma 
grande mais-valia e vem reforçar o nosso 
equipamento. Só temos a agradecer esta ini-
ciativa do Grupo e do Intermarché de Lordelo 
e desejar que se mantenha no futuro”.

O comandante da corporação, José Fer-
reira, considerou a “ajuda fundamental para 
as corporações de bombeiros, face ao fraco 
investimento do Governo”. 

A direção dos bombeiros de Lordelo ad-
quiriu recentemente novos equipamentos 
de proteção individual para os elementos 
do corpo ativo, mas o comandante garante 
que “há sempre a necessidade de renovar 
o material no final de uma época de com-
bate a incêndios florestais”. “Agradeço ao 
Grupo Os Mosqueteiros e ao Intermarché 
de Lordelo por se terem lembrado da nos-
sa corporação”.

 

Novo quartel
será construído de raiz

Depois de receber os novos equipamentos 
de proteção individual, oferecidos pelo Inter-
marché, o presidente dos bombeiros de Lor-
delo falou aos jornalistas sobre a situação atual 
do quartel. A direção já não vai avançar com o 
projeto de ampliação, que havia sido anunciado, 
por não responder às necessidades atuais da 
corporação, garantiu Miguel Ferreira. 

O objetivo passa antes por construir um 
novo quartel de raiz e a instituição já está a 
negociar a situação dos terrenos. Miguel Fer-
reira garantiu que a mudança para a nova 
casa poderá acontecer dentro de dois anos.   
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C
ONCERTOS, EXPOSIÇÕES, ES-
PETÁCULOS DE MAGIA e até 
um comboio de Natal são algu-
mas das atividades que a câmara 
de Paredes vai promover duran-

te a quadra natalícia para animar a cidade 
de Paredes. 

A programação de Natal, Ano Novo e Reis 
será diversificada e vai envolver vários atores 
locais com a finalidade de assinalar a quadra 
natalícia, promover o comércio local e envol-
ver os cidadãos nas diversas iniciativas que 
vão decorrer até janeiro.

Uma das novidades no programa cultural 
deste ano é a árvore de Natal, em madeira, 
construída pelos alunos da Escola Superior de 
Arte e Design (ESAD) e que “será um grande 
atrativo para Paredes e para a Casa da Cul-
tura”, destacou a vereadora Beatriz Meireles, 
durante a sessão em que foi apresentado o 
projeto de autoconstrução desenvolvido pe-
los alunos da ESAD.

Haverá também uma outra árvore com 
iluminação no Parque José Guilherme e um 
comboio de Natal que vai percorrer várias fre-
guesias, ajudando os visitantes a conhecer as 
infraestruturas culturais existentes na cidade 
de Paredes e no concelho.

Nos fins-de-semana de 1, 2, 8, 9 15, 16, 22 
e 23 as infraestruturas culturais vão ter horá-
rios de acesso alargados.

Câmara volta a apostar em animação 
natalícia, que vai durar até aos Reis

►O comboio de Natal será uma das atrações, além dos espetáculos de magia, exposições, concertos, um mercado de natal e uma feira
     de antiguidades.
►Para a passagem de ano está confirmado um concerto do paredense Mário Pedrosa.

Comboio de Natal

Iluminação de Natal no Parque José Guilherme Concurso das montras de Natal Mercado de Natal

Programação extensa
e diversificada quer

agradar a todo o público

Da programação natalícia fazem parte 
muitas outras atividades que vão durar até aos 
Reis, incluindo um concerto do Toy e de um 
grupo de cavaquinhos de Baltar, no parque 
José Guilherme e um musical do Peter Pan.

Nos dias 8, 9, 15 e 16 de dezembro irá rea-
lizar-se um Mercado de Natal, com animação 
para toda a comunidade, incluindo um musical 
infantil e uma casa do Pai Natal, numa colabo-
ração com o Rotaract de Paredes, que convida-
rá as famílias a tirar fotografias natalícias.

Para a noite de passagem de ano está 
agendado um concerto com a presença do 
artista Mário Pedrosa e um outro grupo cuja 
presença ainda não está confirmada, vários 
dj’s e a presença de bares do concelho.

Na Loja Interativa do Turismo estará pa-
tente uma exposição alusiva ao Natal, com a 
colaboração das escolas do concelho.

No âmbito da programação de Natal, está 
também previsto um concerto beneficente na 
Casa da Cultura de Paredes, com a presença 
do duo Luís Meireles (flauta) e Maria José Sou-
sa Guedes (piano), professores do Conserva-
tório de Música do Porto, que têm realizado 
vários concertos pela Europa, Estados Unidos, 
Cuba e Singapura.

A Casa da Cultura irá acolher ainda uma 
feira de antiguidades, cinema, um espetáculo 
de magia de Natal do Conservatório do Vale 
do Sousa e do Conservatório de Música de 
Paredes e concertos do Orfeão do Altis Clube 
de Paredes e da Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa.

O programa irá integrar, ainda, um con-
certo de Natal na Igreja Matriz de Paredes, 
um espetáculo de guitarra portuguesa e uma 
marcha solidária, com a presença das bandas 
filarmónicas do concelho. Haverá também 
muita animação de rua, exposições de árvores 
de natal nas rotundas da cidade e um espetá-
culo de patinagem artística, dinamizado pela 
Associação Desportiva de Paredes.

A iniciativa das Montras de Natal, desen-
volvida em parceria com a Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP), vai mais uma 
vez, desafiar os comerciantes a decorar as 
monstras dos seus estabelecimentos, com o 
objetivo de tornar mais apelativo o comércio 
tradicional.
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Três empresas ajudaram a mobilar
casa destruída por incêndio

►O mobiliário feito à medida foi oferecido pelas empresas Antarte, J. Dias e Movis a uma família de Recarei que fi cou sem casa, em
     agosto, por causa de um incêndio. 

T
RÊS EMPRESAS DE 
MOBILIÁRIO do conce-
lho de Paredes, ajuda-
ram a mobiliar a casa de 
uma família de Recarei 

que foi destruída por um incêndio 
em agosto passado. O gesto va-
leu-lhes a gratidão da família, mas 
também uma simbólica homena-
gem da Associação de Empresas 
de Paredes – ASEP, que quis reco-
nhecer a solidariedade dos em-
presários.

Os móveis de quarto, cozinha 
e sala foram feitos à medida pelas 
empresas Antarte, J. Dias e Movis 
– Agostinho Fernandes, Lda e já fo-
ram entregues à família de Recarei.

A casa, localizada na Rua Cen-
tral de Bustelo, foi destruída por 
um incêndio que afetou sobretu-
do a cozinha, os dois quartos e o 
telhado da habitação. A família fi-
cou desalojada, um casal e o filho, 
maior de idade.

O caso foi sinalizado pelos 
serviços sociais da câmara de Pa-
redes e acabou resolvido pelos 
empresários do concelho, que fo-
ram contactados pela ASEP.

A vereadora Beatriz Meireles 

fez questão de agradecer a ajuda 
da associação e dos empresários 
que acudiram esta família.

“Os empresários
de Paredes

são solidários”
Alberto Pereira Leite, presidente 

da ASEP, sublinhou o verdadeiro es-
pírito de solidariedade dos empre-
sários, que quiseram produzir mo-
biliário específi co com um objetivo 
claro de ajudar esta família. 

“Os empresários de Paredes 
são solidários. Havia muitas 
outras empresas dispostas a 
ajudar, mas estas foram as pri-
meiras a serem contactadas e 
mostraram-se logo disponíveis. 
Obviamente que isto é motivo 
de orgulho para a ASEP que tem 
o privilégio de representar em-
presários desta natureza”, elo-
giou o dirigente.

Pereira Leite lembrou, ainda, 
que muitas destas empresas já 
ajudam regularmente famílias ca-
renciadas do concelho com ges-
tos solidários que não são torna-
dos públicos.

“Há muitas carências no 
concelho e este é apenas um 

exemplo de ajudas que os em-
presários têm dado a várias fa-
mílias de Paredes. Neste caso 
em específico, em que alguém 
que perdeu tudo numa situação 
como esta, toca-nos profunda-
mente. E por isso dissemos logo 
que queríamos ajudar”, asse-
gurou Cristina Dias, da empresa 
J. Dias, que ofereceu à família de 
Recarei os móveis de cozinha.

“Neste caso foram apenas 
três empresas, mas tenho a 
certeza que, no futuro, em si-
tuações idênticas todas estarão 
disponíveis para ajudar”, garan-
tiu João Fernandes, da Movis, que 
doou o mobiliário de sala.

A representante da Antarte 
não conseguiu estar presente na 
cerimónia, mas ajudou a famí-
lia com a mobília de quarto, um 
edredão e candeeiros. Sobre o in-
vestimento em causa, os empre-
sários garantem que não fizeram 
contas, porque o mais importante 
é a gratidão das pessoas.

Esta família de Recarei vivia 
num pequeno anexo sem janelas, 
que ardeu com o fogo. Depois do 
incêndio, o casal conseguiu fi nal-
mente terminar as obras na nova 
casa que já queriam construir há vá-
rios anos, mas nunca conseguiram. 

PUB
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O presidente da ASEP e a vereadora da Ação Social elogiaram a iniciativa dos empresários

João Fernandes da Movis e Cristina Dias da J. Dias

Mobília de quarto oferecida pela Antarte

Móveis de cozinha oferecidos pela empresa J.Dias
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Neuromuscular Reativo. Formação Internacional - Podoactiva®

Qual o calçado ideal
para bebés e crianças?

S
ão tantos os modelos de sapatos 
infantis disponíveis no mercado 
que, por vezes, torna-se com-
plicado escolher. O que precisa 
mesmo de saber é que o sapato 

do seu fi lho precisa ser confortável, fun-
cional e proporcionar um crescimento 
saudável. 

O primeiro sapato antes da criança 
começar a dar os primeiros passos só serve 
para aquecer e proteger. Nos meses iniciais 
de vida, os pés têm muita cartilagem, pele 
muito sensível e unhas frágeis como papel, 
por isso, sapatos muito duros podem com-
primir ou causar desconforto ao bebé. Opte 
por aqueles que são mais parecidos com 
meias, leves e sem costuras que possam 
magoar o seu fi lho. Ideal mesmo será andar 
com meias nos primeiros meses de vida.

Quando o seu fi lho inicia o gatinhar e 
passa para os primeiros passos, o fator mais 
importante é a sua estabilidade. O bebé 
precisa sentir fi rmeza e segurança para ini-
ciar e se aventurar na marcha.

Um elemento importante é a sola do 
sapato, esta deve ser, ao mesmo tempo, 
resistente e fl exível, para acompanhar 
os movimentos dos pés. Isso signifi ca que 
deve evitar tanto os modelos com sola 
grossa, mas, também, os fi nos que quase 
não oferecem estabilidade entre o pé e o 
chão. Como os pés são a base de sustenta-
ção do corpo, uma sola má pode causar, a 
longo prazo, sobrecarga para os joelhos 
e coluna. Quanto mais concavidades tiver a 
sola, melhor, uma vez que facilitam o atrito 
com o chão e evitam quedas e escorregões, 
típicos dos primeiros passos. Nos primei-
ros meses de vida os materiais de eleição 
devem ser leves e maleáveis, como tecido 
ou lona. Após a iniciação do caminhar, 
materiais como pele, couro natural ou 
tecidos, que permeabilizem a transpiração 
dos seus pés devem ser opção.

Opte por modelos com reforço no cal-
canhar, que deve ser a zona mais resistente 
do sapato, até aos 5 anos a criança. Nesta 

fase de intenso desenvolvimento motor, 
essa parte precisa de ser a mais resistente 
para ajudar a estabilizar os pés, evitando 
que eles virem para dentro ou para fora. 
Apalpe sempre esta zona na altura de com-
pra de novos sapatos para o seu fi lho.

O contacto com vários tipos de solo, o 
andar descalço, no frio, quente, terra, relva, 
etc., é um ótimo exercício de sensibilidade 
e propriocetividade para a criança, já que os 
pés estão cheios de pontos sensíveis. Sentir 
as diferenças de temperatura /textura dos 
locais onde pisa pode ser um exercício de 
autoconhecimento. No verão, pode andar 
descalço, aproveitar a areia da praia e, no 
inverno, pode calçar meias antiderrapantes 
para andar em casa.

É comum os fi lhos mais novos usarem 
as roupas dos mais velhos, mas, no que toca 
a reciclar sapatos, não é recomendado. 
Cada pessoa tem um tipo de caminhar que 
é só seu e, com o uso, ela deixa a sua forma 
no sapato. Herdar uma peça que já está mar-
cada e adaptada por outra pessoa pode ser 
desconfortável e, mesmo, causar deforma-
ções, fl ictenas (bolhas) ou outras alterações 
dérmicas e ungueais. Lembre-se que as 
crianças transpiram muito dos pés, por isso, 
para evitar este contágio não recicle sapatos 
de uns para os outros. É, ainda, importante 
guardar os sapatos em local seco e arejável.

O que interessa é o bem-estar da crian-
ça, por isso, na hora de comprar um par de 
sapatos não ligue só à beleza do mode-
lo mas tenha sobretudo em atenção estas 
dicas que partilhamos. Procure sempre o 
que melhor se adequa ao seu fi lho e deixe 
a moda e o estilo para os dias especiais. De 
ressalvar que, caso a criança use palmilhas 
de correção, deve optar por calçado que 
seja confortável já com o uso da palmilha. 
Não é necessário, na maior parte das vezes, 
comprar o tamanho acima, mas caso a crian-
ça necessite não há qualquer inconveniente.

Caminhar de forma segura e confor-
tável é muito importante e este cuidado 
deve começar desde cedo.

C
ERCA DE 250 ALUNOS do ensi-
no básico do concelho de Paredes 
participaram numa ação de edu-
cação e sensibilização ambiental 
sobre a importância da reciclagem 

promovida pela AmbiSousa.
A atividade decorreu na escola básica n.º 

1 de Rebordosa e consistiu numa corrida de 
obstáculos sobre o tema “Estafetas da Sepa-
ração”, que permitiu aos alunos aprenderem 

ALUNOS DO ENSINO BÁSICO
PARTICIPARAM EM AÇÃO

SOBRE RECICLAGEM
►As crianças da escola básica n.º 1 de Rebordosa aprenderam as
     regras da separação do papel, do vidro e do plástico.

Guarda prisional morreu baleada
durante treino em Paços de Ferreira
►Carla Amorim foi atingida no peito, durante uma ação de forma-
ção integrada no plano anual de tiro.

C
ARLA AMORIM tinha 32 anos e mor-
reu no passado dia 6 de novembro, 
baleada na carreira de tiro da cadeia 
central de Paços de Ferreira, situada 

no exterior daquele estabelecimento prisional.
De acordo com a Direção Geral de Rein-

serção e Serviços Prisionais (DGRSP) a morte 
da guarda prisional resultou de “um acidente 
de serviço com uma arma de fogo”, dispara-
da por um dos formadores, durante uma ação 
de formação integrada no plano anual de tiro 
que estava a decorrer no estabelecimento pri-
sional de Paços de Ferreira. 

Elementos do INEM e os bombeiros de Pa-
ços de Ferreira estiveram no local e procede-
ram a manobras de reanimação, mas a vítima 
acabaria por falecer no local. 

as regras da recicla-
gem aplicadas na se-
paração do papel, do 
vidro e do plástico.

O vereador do 
ambiente do municí-
pio de Paredes, Fran-
cisco Leal, garantiu 
que estas ações de 
sensibilização se de-
vem iniciar no ensi-
no básico, de modo 
a “contribuir para 
a formação cívica 
e para fomentar 
novas consciências 

ecológicas nos mais jovens”.
“Com esta atividade desportiva, di-

recionada para a reciclagem e para as 
regras da separação do lixo, os alunos 
perceberam a importância da imple-
mentação de boas práticas ambientais 
no espaço escolar e que facilmente são 
reproduzidas em casa e no espaço públi-
co”, sublinhou o autarca.

A Ambisousa promove atividades de edu-
cação e sensibilização ambiental, visando a 
valorização de resíduos urbanos. 

O caso foi reportado à Polícia Judiciária pela 
GNR e a Direção Geral de Reinserção e Serviços 
Prisionais já ordenou a abertura de um inquérito, 
para apurar as causas do acidente.

A guarda prisional era natural de Mesão 
Frio, mas vivia em Baião. Era guarda prisional 
desde 2012.
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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

Tem imagem renovada

 O espaço está mais atrativo para os clientes e tem imensas novidades para 
conhecer. 

A 
ÓTICA NOVA apre-
sentou a imagem 
renovada e mais mo-
derna da sua loja em 
Paredes, aberta há já 

10 anos, na Avenida Dr. Francisco 
Sá Carneiro, Edifício Linha Douro.

O objetivo foi tornar a loja mais 
funcional e acolhedora, garante a 
proprietária, reorganizando o am-
plo espaço e desenvolvendo uma 
área de exposição mais ordenada 
e atrativa para os clientes.

“Temos de nos diferenciar 
não pelo preço, mas pela qua-
lidade. E esta mudança de ima-
gem vem ao encontro desse 
objetivo. Trazer mais qualidade 
e conforto ao espaço onde rece-
bemos os nossos clientes”, afi r-
ma Alexandra Bessa.

O renovado espaço está mais 
atrativo para os clientes e tem 
imensas novidades para conhecer, 
incluindo uma nova gama de pro-
dutos de limpeza e tratamento para 
prevenir diversos problemas ocula-

res. 
Além da imagem renovada, a 

Ótica Nova também quis alargar 
a gama de produtos, apostando 
numa linha de acessórios de moda 
personalizados para óculos, que 
será lançada brevemente. O foco 
será nas caixas de lentes de contac-
to e óculos, que cada cliente poderá 
personalizar ao seu gosto.

Alexandra Bessa diz que “traba-
lhar produtos diferentes será sem-
pre uma mais-valia para a empre-
sa”, não deixando de lado “a quali-
dade e o atendimento personali-
zado que lhe são característicos”.

Outra das preocupações foi re-
forçar a aposta nos cuidados visuais, 
disponibilizando uma nova gama 
de produtos de limpeza e tratamen-
to ocular, como gotas humidifi can-
tes e banhos oculares, que pode ser 
utilizada por quem sofre com irri-
tações, alergias, cansaço ou outros 
problemas visuais.

“O objetivo desta campanha é 
prevenir esse tipo de patologias, 

promovendo uma boa higiene ocu-
lar. Assim como cuidamos do resto 
do nosso corpo, os olhos também 
merecem tratamento e muito pou-
ca gente dá esse devido valor. Só re-
correm ao oftalmologista quando 
têm sintomas mais graves.”, reforça 
a proprietária, acrescentando: “Nós, 
os óticos, temos o poder de trans-
formar os valores optométricos de 
uma receita em qualidade de visão. 
E são esses valores que aplicamos 
aqui na loja”.

Procurando seguir as tendên-
cias de mercado, com a qualidade 
habitual, a Ótica Nova de Paredes já 
dispõe das novas lentes Natural Su-
per Clear, que permitem uma maior 
estética e melhor visão, através do 
mais avançado tratamento antirre-
fl exo e com efeito invisível.

A Ótica Nova de Paredes man-
tém a aposta em produtos diversi-
fi cados, seguindo as tendências de 
mercado, com a qualidade habitual, 
para continuar a fazer a diferença 
no sector das óticas em Paredes.
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A 
CÂMARA MUNI-

CIPAL DE PARE-

DES DISTINGUIU, 

no passado dia 8 

novembro, atletas, 

clubes e associações do concelho 

que se distinguiram em compe-

tições nacionais e internacionais, 

nas mais diversas modalidades.

A título individual, foram ho-

menageados os atletas António 

Sousa, campeão nacional de BTT, 

XCO e Ciclocrosse, que venceu 21 

vezes a Taça de Portugal e con-

quistou 43 títulos de campeão 

regional, João Ribeiro, campeão 

nacional de trial, bicampeão na-

cional de Ralicross e vencedor da 

Taça de Portugal Ralicross 2018 e 

Nelson Neto, campeão nacional 

de salto e obstáculos.

Foram ainda distinguidos, a 

nível coletivo, a Associação Des-

portiva de Patinagem Artística, a 

secção de karaté do Altis Clube 

de Paredes, a Associação de Kara-

tecas do Vale do Sousa, o Paredes 

Golfe Clube e o União Sport Clube 

de Baltar.

Na cerimónia, o presidente 

da câmara, Alexandre Almeida, 

referiu que o concelho é rico em 

atletas medalhados e reconhe-

cidos pelo país fora, que deviam 

ser também reconhecidos pelo 

município.

O autarca considerou ainda 

que “Paredes é a capital do des-

porto do Vale do Sousa, com 

atletas medalhados em dife-

rentes modalidades, dentro e 

fora do país”, e que “no próximo 

ano será organizada uma gala 

do desporto para dignificar e 

distinguir os atores desportivos 

que, nos mais variados palcos e 

modalidades, têm contribuído 

para projetar o nome do conce-

lho”.

 Ao longo deste ano a autar-

quia foi homenageando várias ou-

tras figuras ligadas ao desporto, 

como o técnico lordelense José 

Mota, que ao serviço do Despor-

tivo das Aves conquistou a Taça 

de Portugal, o União Sport Clube 

de Paredes, que garantiu a subida 

ao Campeonato de Portugal e o 

Aliados de Lordelo, que se sagrou 

campeão da Série 2 da Divisão de 

Elite Pro Nacional.

Homenageados atletas e clubes que se
distinguiram em diferentes modalidades

►O presidente da autarquia garantiu que estes agentes desportivos têm contribuído para projetar o nome do concelho. 

Associação Desportiva de patinagem artística

Paredes Golfe Clube

Cavaleiro Nelson Neto O atleta António Sousa

Piloto João Ribeiro

União Sport Clube de Baltar

Altis Clube de Paredes - secção de Karaté
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A
LIADOS DE LORDELO E REBOR-
DOSA empataram a uma bola no 
dérbi concelhio da última jornada. 
Apesar das más condições clima-
téricas, o jogo foi bem disputado 

e levou ao Estádio da Cidade de Lordelo, Pa-
redes, várias dezenas de adeptos das duas 
equipas. 

O Rebordosa alcançou a vantagem logo 
aos 20 minutos, com um golo do avançado 
Ricardo Teixeira, mas o Aliados de Lordelo 
não demorou muito a responder. Júnior con-
seguiu empatar a partida, ainda, antes do in-
tervalo.

Na segunda parte o jogo seguiu a um rit-
mo intenso, com bom futebol e a surgirem 
oportunidades para ambas as equipas, em-
bora nenhuma tenha conseguido concretizar. 

O empate acabou por ser o resultado fi -
nal neste dérbi concelhio, que fi cou marcado 

Empate no dérbi concelhio FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada►Aliados de Lordelo e Rebordosa empataram a uma bola na 12.ª jornada da Divisão de Elite da AF Porto.

pelo equilíbrio com que o jogo das duas equi-
pas se desenrolou.

No rescaldo da jornada, o Rebordosa 
mantém-se como líder isolado da série 2 da 
Divisão de Elite da Associação de Futebol do 
Porto, e soma seis pontos de vantagem para o 

2.º classifi cado, o Lousada.
A equipa liderada por Tonanha ainda 

não perdeu nenhum jogo esta época e soma 
atualmente 10 vitórias e dois empates. Já o 
Aliados de Lordelo ocupa a 8.ª posição da ta-
bela, com 17 pontos.

Camponato de Portugal
Série B – 11.ª jornada

Espinho ....................................................0
Paredes ....................................................0

Próxima jornada: 18 novembro (15h)
Paredes – Marítimo B

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 12.ª jornada

Aliados de Lordelo ...............................1
Rebordosa ...............................................1

Baião .........................................................0
Aliança de Gandra ................................3

SC Nun’Álvares .......................................1
Vila Caíz ....................................................1

Próxima jornada: 18 novembro
Ermesinde - Aliados de Lordelo

Rebordosa - Lousada
Aliança de Gandra - Lixa 

S. Pedro Cova - Nun’Álvares

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 8.ª jornada 

Sobrosa ....................................................1
Torrados .....................................................

Lixa ............................................................0
Parada ......................................................1 

Baltar .........................................................1
Aliados de Lordelo B ............................3

Próxima jornada: 18 novembro
Parada - Lamoso
Lustosa - Sobrosa

Aliados de Lordelo B - Salvadorense
Várzea - Baltar

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1 - 8.ª jornada 

Ferreira .....................................................2
Sobreirense ............................................2

Vandoma .................................................1
AC Gervide ..............................................1

Próxima jornada: 18 novembro (15h)
Sobreirense - Marechal Gomes da Costa

Campo Lírio - Vandoma

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 7.ª jornada 
Retorta .....................................................4
Paredes ....................................................2

Próxima jornada: 24 novembro (18h30)
Paredes - São Mateus 

O ALIANÇA DE GANDRA assegurou a continuidade 
do guarda-redes Rúben Santos no clube. O atleta, 
de 25 anos, fez toda a sua formação no Rebordo-
sa Atlético Clube, onde permaneceu até à época 

2015/2016.
Na temporada passada ingressou no Aliança de Gandra 

para defender a baliza da equipa B do clube, mas contraiu 
uma lesão grave, que o afastou dos relvados.

Numa nota publicada na sua página do facebook, o clube 
afi rma que a vontade do atleta foi determinante para a recu-
peração total, sendo mais uma opção para a baliza.

O Gandra é a segunda equipa do campeonato da Divisão 
de Elite da AF Porto, Série 2, com menos golos sofridos. Os 
guarda-redes Flávio Brandão e Luís Silva também são opção 
para o técnico Mário Rocha.

Rúben Santos reforça baliza do Gandra
►O guarda-redes recuperou de uma lesão grave e passa a integrar a equipa principal do clube, treinada 
por técnico Mário Rocha.

USC Baltar
muda de treinador

O UNIÃO SPORT CLUBE DE BALTAR anunciou, este domingo, a 
saída do treinador da equipa sénior, Luciano Simões. O técnico 
chegou a acordo com o clube e abandonou o comando técnico 
da equipa após a derrota em casa, frente ao Aliados de Lordelo B.

O cube não explicou as razões para a saída do técnico, mas confi rmou 
que o seu substituto será Pedro Fonseca.
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T
IAGO TEIXEIRA conquistou, pela ter-
ceira vez, a Taça de Portugal de Kar-
ting, após vencer a prova disputada no 
Kartódromo Internacional do Algarve, 
no fim-de-semana de 3 e 4 de novem-

bro, que marcou o término da temporada 2018.
Entre o lote dos pilotos presentes, o atual 

Bicampeão Nacional Classe X30 – Shifter Sénior 
Tiago Teixeira mostrou-se bastante motivado e 
com claras ambições em colocar o seu nome 
pela terceira vez, em tão prestigiado troféu. 

Nos treinos cronometrados, o piloto Mo-
toCane veio a garantir o 4.º melhor tempo da 
geral. “Consegui um bom tempo, acabei por 
ficar muito perto da me-
lhor volta. Estamos num 
traçado mais extenso 
que o habitual e mesmo 
assim as diferenças são 
mínimas”, disse o pilo-
to de Paredes, citado na 
nota de imprensa.

No sábado Tiago Tei-
xeira arrancou logo na 
dianteira e por lá perma-
neceu algumas voltas, 
mas acabou por bater 
na fase final e caiu para 
o quinto lugar.  Já no 
domingo, o atual Bicam-
peão nacional teve que 
arrancar da 5.ª posição. 

Tiago Teixeira termina 
época com dobradinha
►O atual bicampeão nacional classe X30 Shifter Sénior venceu pela
     terceira vez a Taça de Portugal de Karting.

Viria a terminar no 4.º lugar – 1.º classificado 
classe X30SHifter Sénior. 

Na final arrancou em 4.º e procurou sair 
logo para a frente, mas ao tentar evitar inciden-
te entre os mais diretos adversários acabou por 
perder algum tempo para os dois primeiros 
classificados. Ainda assim, conseguiu terminar 
na primeira posição da classe – 3.º da geral, 
com a melhor volta em pista. “Obviamente 
queria ganhar a geral, e a prova disso foi a 
melhor volta em pista. No entanto estou sa-
tisfeito com todo o trabalho desenvolvido 
por esta equipa ao longo do ano. Acabei por 
colocar pela terceira vez o nome na Taça de 
Portugal. Aproveito para agradecer a todos 
os patrocinadores, a todos aqueles que me 
apoiam e em especial há minha mulher”.

Ciclista Bruno Silva
renovou com Efapel

►O atleta paredense mostrou-se feliz por continuar a fazer parte da
     formação comandada por Américo Silva.

B
RUNO SILVA vai continuar a repre-
sentar a Efapel, anunciou a equipa 
nas redes sociais. “Este trepador 
nato, que tem também um papel 
importante no apoio aos líderes”, 

renovou, por mais uma época, com a forma-
ção comandada por Américo Silva.

Bruno Silva tem 30 anos é natural de Pare-
des e chegou à formação de Ovar em 2015 para 
cumprir uma temporada. O ano de 2017 marcou 
o regresso, mantendo-se sob o comando de 
Américo Silva, ao transitar do plantel deste ano.

Citado no comunicado, o ciclista pareden-
se disse estar muito feliz por continuar a fazer 
parte da família Efapel. Sobre o objetivo para 
2019, Bruno Silva garante que será o mesmo 
que teve até aqui. “Ajudar a equipa no que 
for preciso e aproveitar a minha oportuni-
dade se assim surgir. Venha a próxima épo-
ca com muitas vitórias”, salientou.

Além de Bruno Silva, já foram confirma-
dos também os nomes de outros três ciclistas 
que vão vestir a camisola da Efapel em 2019, 
Pedro Paulinho, Sérgio Paulinho e Rafael Silva.

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

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º e dos artigos 27.º e 28.º dos Estatutos da Caixa 
de Crédito Agrícola Mútuo de Paredes, C.R.L., pessoa coletiva n.º 501 819 401, com 
sede na Avenida Comendador Abílio Seabra, n.º 138, em Paredes, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Paredes sob o mesmo número, com o capital social 
realizado de € 8.760.365,00 (variável), convoco todos os associados no pleno gozo dos 
seus direitos, a reunirem-se, em Assembleia-geral ordinária, no dia 21 de dezembro de 
2018, pelas 16h30, na sede da instituição, para discutir e votar as matérias da seguinte:

ORDEM DE TRABALHOS

Discussão e votação da proposta de Plano de Atividades e de orçamento da Caixa 
Agrícola para 2019;
Deliberação sobre a política de remuneração dos órgãos de administração e fisca-
lização da Caixa Agrícola para 2019;
Recondução do Revisor Oficial de Contas da Caixa Agrícola para o triénio 2019-2021;
Eleição dos membros dos órgãos sociais da Caixa Agrícola para o triénio 2019-2021;
Dispensa da prestação de caução por parte dos membros do órgão de adminis-
tração e fiscalização;
Determinação da remuneração dos membros do Conselho de Administração para 
o triénio 2019-2021.

Se, à hora marcada, não se encontrar presente mais de metade dos associados, a 
assembleia-geral reunirá, em segunda convocatória, uma hora depois, com qualquer 
número.

Paredes, 15 de novembro de 2018

O Presidente da Mesa da Assembleia-geral

Eng.º Manuel Luís Rocha e Sousa

1.
2.

3.
4.
5.

6.
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D
IANA PACHECO sagrou-se, no pas-
sado fim-de-semana, campeã nacio-
nal de golfe sub-18, após vencer a 
final do Drive Tour, no Montado.

A atleta do Paredes Golfe Clube (PGC) 
recebeu o prémio das mãos de Miguel 
Franco de Sousa, presidente da Federação 
Portuguesa de Golfe, e na presença do se-
lecionador nacional Nélson Ribeiro, assim 
como do seu treinador, Miguel Valença. 
Diana Pacheco é, deste modo, a quarta cam-
peã nacional feminina natural de Paredes, 
depois de Ana Rita Félix, Leonor Bessa e Inês 
Megre Barbosa.

“Na hora da vitória, convém lembrar 
todo o trabalho da atleta, mas também do 
clube, associados e, principalmente, do Sr. 

Diana Pacheco é campeã 
nacional de golfe sub-18
►A atleta de Paredes venceu a final do Drive Tour, disputada em
     Setúbal, e confirmou o título no circuito nacional de Golfe.

Pacheco e da Dona Alice, pais da campeã”, 
sublinhou o PGC em comunicado.

Em segundo lugar do Drive Tour ficou Inês 
Pereira, de Miramar, enquanto Inês Santos, do 
Oporto, completou o pódio. 

A final do Drive Tour foi disputada no 
passado fim-de-semana, em Setúbal, pelos 
53 melhores atletas do país, entre eles esta-
vam mais dois atletas do PGC. Miguel Cardo-
so conseguiu ficar em sexto lugar, empatado 
com o jogador de Vilamoura, Tomás Mician, 
enquanto Pedro Afonso Mendes (que ainda 
jogará o mesmo escalão em 2019), ficou em 
nono lugar, superando o também algarvio 
Miguel Krowiki.

Daniel Rodrigues, de Miramar, foi o vence-
dor Sub16, com a marca de -2, em 36 buracos.

Atletas de artes marciais
conquistaram 40 medalhas
no campeonato nacional

►Os atletas da região arrecadaram 20 medalhas de ouro, 16 de
     prata e 4 de bronze na competição que decorreu em Coimbra. 

O
S ATLETAS da Associação PS Artes 
Marciais de Paços de Ferreira estive-
ram em destaque no Campeonato 
Nacional, tendo conquistado 40 

medalhas na prova que decorreu em Coim-
bra, nos dias 3 e 4 de novembro.

A associa-
ção arrecadou 
20 medalhas de 
ouro, 16 de pra-
ta e 4 de bron-
ze, estando re-
presentada por 
sete atletas que 
“mostraram o 
seu verdadeiro 
valor, conse-
guindo assim, 
obter grandes 
resultados em 
diversas cate-
gorias de téc-

nica e combate”, sublinha a associação em 
comunicado.

Além de Paulo Sousa, representaram a 
associação os atletas Daniel Neto, Diogo Gon-
çalves, Diogo Pinto, Pedro Barbosa, Rafael Pin-
to e Rogério Martins.

 

O CONCELHO DE 
PAREDES vai re-
ceber, nos dias 24 
e 25 de novembro, 

o Rali de Paredes, uma prova 
organizada pela CAMI Mo-
torsport com o apoio da câ-
mara municipal. 

Segundo a Federação 
Portuguesa de Automobilis-
mo e Karting, o Rali de Pare-
des marca o regresso do cam-
peonato norte de ralis, numa 
competição disputada inte-
gralmente em piso de asfalto, 
que contará com oito provas 
especiais de classificação.

O percurso terá 63,85 
quilómetros ao cronómetro. 
A prova terá início a 24 de 
novembro, com a especial de 
Vila Cova de Carros (6,10 km) 
e a Super Especial disputa-
da no Kartódromo de Baltar, 
com 2,04 km. 

No dia 25, disputam-se 
mais dois troços cronometra-
dos, a disputar por três vezes, 
em Baltar, com 8,42 k e em Al-
vre, com 10,15 km de extensão.

Rali de Paredes decorre 
a 24 e 25 de novembro

►A prova será disputada em piso de asfalto e contará com oito es-
peciais de classificação, que passam por Vila Cova de Carros, Baltar e 
Alvre, em Aguiar de Sousa.

D
OIS ATLETAS DE PAREDES con-
seguiram alcançar lugares de 
pódio no campeonato nacional 
de MuayThai, que se realizou no 

passado dia 27 de outubro, em São João da 
Madeira.

Foi Vítor Moreira, o vice-campeão na-
cional de seniores – 54 quilos e Leonor Cos-
ta, também vice-campeã nacional de juve-

Atletas de Paredes
no campeonato nacional

de MuayThai
►Vítor Oliveira e Leonor Costa sagraram-se vice-campeões
     nacionais, em São João da Madeira.

nis, - 57 quilos que trouxeram as medalhas 
para o concelho de Paredes.

A representar o Ginásio Freemotion de 
Lordelo estiveram outros dois atletas, João 
Pinto que se ficou pelas meias-finais da 
competição e Rafael Silva que foi vencedor 
sem adversário.

No campeonato estiveram presentes 
cerca de 400 atletas de todo o país.



17
Quinta-feira

15 de novembro 2018

ESPAÇO ESCOLA

N
inguém sabe, mas as castanhas 
como eu têm vida. Nesta altura 
do ano, estão todas entusiasma-
das, exceto eu, que não quero 

ser comida.
Estava na árvore com todas as minhas 

irmãs, quando a minha mãe, a Castanhei-
ra Vera, disse que na semana seguinte, 
íamos ser colhidas para participarmos 
num magusto. Eu comecei a fazer muitas 
perguntas:

- Quando é o magusto? O que nos vai 
acontecer? Vamos ser comidas? Diz-me, 
mãe, por favor!

- Minhas queridas filhas, o magusto é 
muito importante para as todas as casta-
nhas. O nosso dono quer, finalmente, ga-
nhar o prémio de produtor das melhores 
castanhas e contigo, Triky, de certeza que 
vai ganhar, porque tu és grande e brilhan-
te! – explicou a mãe.

- Mas eu não quero! – resmunguei.
Todas as minhas irmãs se riram e goza-

ram comigo, mas eu não liguei.
Chegou o dia da colheita e o senhor 

João, o padrasto da minha mãe, convidou 
todos os seus amigos para o ajudarem. O 
seu filho pequenino estava a brincar de-
baixo da nossa árvore, quando eu caí e 
muitas das minhas irmãs caíram também.

- Adeus, mãe!!! – gritámos nós todas, 

H
oje é dia 
11 de no-
v e m b r o , 
dia de S. 

Martinho, o santo 
que doou a sua capa 
a um mendigo num 
dia de muito frio. 
Mas, de repente, o 
sol brilhou inten-
samente devido à 
bondade deste mi-
litar.

Já é muito tar-
de, mas cheguei há pouco, porque fui ao 
magusto que se realizou na casa da minha 
prima Joana. Hoje foi precisamente a festa 
de aniversário dela. Compareceu toda a mi-
nha família e os nossos amigos em sua casa 
e fizemos uma grande fogueira. As mulheres 
estavam a servir o caldo verde e outras delí-
cias tradicionais cá do norte, os homens es-
tavam a cortar e a assar as castanhas e nós, 
as crianças, estávamos a brincar no pátio, 
pois estava muito calor. Era um dia autêntico 
de verão de S. Martinho! 

De repente, a minha tia Alice, mãe da 
Joana, chamou-nos:

- Meninos e meninas, venham jantar!
Nós, bastante esfomeados, fomos a cor-

rer e o Lourenço caiu. Não foi nada de grave, 
mas pregou a todos um susto dos grandes! 

Felizmente, as castanhas ainda estavam 
quentinhas, muito deliciosas e estaladiças! 
Quando acabámos de as comer, fomos can-

N
ovembro é mês de frio, 
chuva, mas igualmen-
te de tradições. 

No Agrupamento 
de Escolas de Sobreira, por altura 
do São Martinho, realiza-se a Fei-
ra de Produtos. Este ano não foi 
exceção e, no dia nove, a escola 
organizou-se para que tudo de-
corresse como habitualmente. 

Na Escola Básica de So-
breira, alunos, docentes e não 
docentes chegaram cedo para 
tratar da decoração e encher as 
bancas das respetivas turmas. O 

S
e fechar os meus olhos e imaginar, 
quase que consigo sentir a brisa fres-
ca a contornar-me as faces e a largar-
-me com uma saudade que a obriga 

a regressar.
Neste momento estou no Parque do Rio 

Ferreira, em Rebordosa. O seu nome não faz 
jus à sua história, quanto mais à sua infinita 
beleza que tanto atrai as pessoas…

Caminho um pouco e sento-me num 
dos muitos bancos 
que dele fazem parte, 
acompanhada pelas 
árvores que, melan-
cólicas, embalam o 
ambiente com o som 
das suas folhas. Elas 
vão crescendo… e 
mais bonitas e fron-
dosas se vão tornan-
do. Às vezes imitam 
as crianças, que por 
baixo delas brincam, 
e competem para ver 
quem é a mais alta.

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

● Anita Duarte Campos, n.º 2, 7.º E

Sou uma castanha…
em uníssono.

O senhor João pediu ao seu filho para 
nos apanhar. Como eu não queria, saltei 
para bem longe, mas só serviu para abrir 
o ouriço e nada mais. O miúdo apanhou-
-me, mas em vez de me atirar para dentro 
do balde, guardou-me no bolso do seu 
casaco. 

Quando chegámos a casa dele, fui 
guardada numa bela vitrina, num lugar 
azul muito bonito! Fiquei lá durante cin-
co dias a ver as pessoas a passarem, mas 
ao quinto dia, o senhor João tirou-me da 
vitrina e levou-me para uma grande festa. 
Depois de muitas pessoas me tocarem, 
fui coroada como a “melhor castanha da 
época “e para celebrar, o senhor João en-
cheu-me de sal e meteu-me no forno, mas 
… quando o apanhei distraído, fugi. Uma 
mulher alta, bonita e bem arranjada pe-
gou em mim e levou-me para o que pare-
cia ser um museu de outono, colocou-me 
em cima de uma almofada vermelha no 
meio da grande sala.

Todos os anos, um milhão de pessoas 
visita este museu para se poder maravilhar 
com a castanha mais bonita da terra, que 
sou eu, aaahhhhhh!!! Porém, ninguém sabe 
que, durante a primavera, eu e todos os 
meus amigos vamos para uma terra mágica, 
cuja história contarei numa outra ocasião! 

......................................................................................................
● Francisca Rocha, n.º 9, 7.º F

O magusto da Joana

tar os parabéns à aniversariante Joana, cujo 
bolo era mesmo alusivo à época: bolo de 
castanhas, confecionado pela tia Alice. Hum, 
que delícia!...

Quem apagou a fogueira fomos todos 
nós, de mãos dadas. O Ricardo muito en-
graçadinho, como sempre, andou a brincar 
com as cinzas, a enfarruscar-nos as caras e já 
que estávamos pintados, fizemos o mesmo. 

Quando já estávamos todos cansado de 
tanta farra, fomos ver a Joana a abrir as suas 
prendas. Ela recebeu um tablet do padrinho 
e da madrinha, que sorte! No final, confes-
sou-nos que ficou super contente com a fes-
ta que lhe proporcionámos. 

Já tinha escurecido, e era bastante tar-
de, mas ainda dançámos um pouco. Passa-
dos uns minutos, a festa terminou e toda a 
gente, já com sono e frio, dirigiu-se para as 
respetivas casas. 

Este foi um magusto de arromba, do 
qual jamais me esquecerei!

.....................................................................................................
● Clube de Jornalismo da Escola Básica de Sobreira

NO SÃO MARTINHO,
A FESTA VEM PELO CAMINHO

.....................................................................................................
●Agrupamento de Escolas de Vilela

Um infinito de cor verde

● Ariana Moreira, 10.º VD 

Na parte mais solitária deste parque, en-
contramos “os moinhos” que outrora davam 
a ganhar a vida a muita gente. Agora, como 
os velhos, contam as suas histórias a quem 
estiver disposto a sentir o seu gélido granito 
nos dedos e se sentar a ouvir o silêncio do 
abandono pelas suas falhas. 

Por entre eles, passa um rio com 
águas novas e macias, onde as pessoas 
se refrescam enquanto os raios de sol, 
que surgem pela folhagem, iluminam as 
telhas gastas que, por momentos, quase 
parecem novas.

Todas as ocasiões me levam até lá…. 
Sejam elas boas ou más. A tranquilidade 
daquele lugar faz-me sentir parte dele e da 
sua natureza. Por vezes, olhando para toda 
aquela imensidão, mergulho na filosofia 
que lá existe e pergunto-me se quem criou 
aquele paraíso sabia que estava a criar o In-
finito de alguém, como eu.

cada um o seu espaço. Todos 
montaram as suas bancas com 
produtos hortícolas, fruta, bo-
los, bolinhos e outros doces, 
sumos naturais, bijutaria arte-
sanal e até uma pequena ofici-
na ecológica.

Antes da abertura, já mui-
tos aguardavam pelo início e 
foram bastantes tanto os visi-
tantes como os que “feiraram”. 

A feira decorreu ao som da 
animada música ambiente da 
responsabilidade de um aluno 
do 8.º A, que mais parecia um 

DJ profissional, e contou ainda com a pre-
sença de um grupo de bombos.

No final da manhã, a festa da feira ter-
minou com a promessa de que, no próximo 
ano, se voltará a realizar. 

Jardim de Infância de Pulgada, que integra 
o Agrupamento, também marcou presença 
com os mais pequeninos. A Associação de 
Pais, o Eco-Clube, o Projeto Alma Solidária, 
o Projeto de Educação para a Saúde tiveram 
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A IMPRENSA LOCAL (III)

o seu QUINZENÁRIO de eleição

N
os primeiros dias de Fevereiro de 
1911, o administrador António 
Augusto decide tomar providên-
cias relativamente ao jornal na-
cionalista e católico Defesa. No 

dia 9, remete ao procurador da República da 
Comarca de Paredes «17 exemplares dos nú-
meros 1 a 18 e do 20 ao 27 do jornal “A Defesa” 
semanário que se publica nesta vila aos do-
mingos» (RCEAC, AMP). 

António Augusto chama a atenção do ma-
gistrado «para o conteúdo de diferentes arti-
gos do mesmo semanário (…) muito principal-
mente para as páginas onde a tinta ou a lápis 
vão exaradas algumas notas, visto que este 
semanário, pela sua índole e feição agressiva, 
frequentemente irrita e veza as pessoas que 
tenta ferir, o que nas actuais circunstâncias, tal 
atitude não pode ser consentida por aqueles 
que têm o dever de velar pelo sossego e pela 
sua manutenção das instituições políticas que 
hoje presidem aos negócios do país». O admi-
nistrador do concelho refere ainda que «é fácil 
verifi car que ali, por vezes, se procura aliciar os 
povos à revolta» (RCEAC, reg. n.º 71).

O resultado destas diligências vai deter-
minar a suspensão do jornal. No dia 12 de Fe-
vereiro, a Defesa publica o seu último número.

Logo no mês seguinte, ressurge em Paredes 
o semanário ofi cial republicano O Povo. É com-
posto e impresso, precisamente, na «Tipografi a 
da Defesa», que já lhe tinha pertencido e que, 
entretanto, terá mudado de dono. Afi rmamo-lo 
tendo em conta o noticiado no seu 1.º número, 
onde consta que a dita empresa fora vendida a 
Marcolino Dias de Castro, que já antes havia sido 
seu proprietário. Era redactor, editor e adminis-
trador d’O Povo o farmacêutico e «histórico» re-
publicano local, Fortunato Gonçalves de Freitas. 
A sua redacção e administração tinha sede na 
Praça do Conselheiro José Guilherme. Cada nú-
mero avulso custava 20 reis.

Na edição de 26 de Junho, o jornal anuncia 
uma interrupção de 15 dias «por motivos de for-
ça maior». Não lhe conhecemos quaisquer ou-
tros exemplares publicados a partir dessa data.

No dia 1 de Setembro do mesmo ano, os 
católicos e conservadores de Paredes ripos-

«Este semanário, pela sua índole e feição agressiva, frequentemente irrita e veza as pessoas que tenta ferir, 
o que nas actuais circunstâncias, tal atitude não pode ser consentida por aqueles que têm o dever de velar 
pelo sossego e pela sua manutenção das instituições políticas que hoje presidem aos negócios do país.»

tam com nova iniciativa editorial. Ressuscitam 
o velho título Defesa, acrescentando-lhe ape-
nas o artigo “A”. O director e editor era agora 
o P.e José Peixoto da Costa e Silva, que cremos 
tratar-se de José António Peixoto da Costa e 
Silva, sacerdote natural de Palmeira (Santa 
Maria), Braga. O administrador e proprietário 
era o paredense Arlindo da Costa Pinto. No 
cabeçalho d’A Defesa, junto ao título, podiam 
ler-se as seguintes divisas: «A Deus o que é 
de Deus, a César o que é de César», «Justiça e 
Liberdade, Pátria e Família». Tinha a redacção 
e administração sediadas na Avenida da Re-
pública, cada número avulso custava 20 reis 
e a sua composição e impressão era feita na 
cidade dos arcebispos.

Contudo, este órgão católico também não 
subsistiria por muito tempo. Em 29 e 30 de Se-
tembro dá-se a chamada «Revolta do Palácio de 
Cristal», uma das várias tentativas fracassadas 
de restauracionismo monárquico e que conhe-
ce graves repercussões em Paredes. Trataremos 
deste assunto com detalhe mais para diante. Na 
sequência dos acontecimentos, o administrador 
e proprietário d’A Defesa, Arlindo da Costa Pinto, 

é detido e enviado para Lisboa.
E se, com o fi m do primeiro Defesa, se dera 

a coincidência – ou nem tanto – de, no mês 
seguinte, ter surgido o órgão republicano O 
Povo, no mês posterior ao último número co-
nhecido do novo A Defesa, surge em Paredes 
um outro semanário republicano «doutriná-
rio»: A Redenção. 

Publicou o seu número inaugural a 8 de 
Outubro de 1911, lamentando não o poder 
ter feito no dia 5, data do 1.º aniversário da 
República, como era sua declarada inten-
ção. Sob o título fi gurava a seguinte citação: 
«Numa instrução racional e na educação cívi-
ca do povo na República, está a redenção da 
Pátria.» Em seguida, declarava-se «órgão dos 
interesses gerais do concelho». O seu director 
político e gerente era Jerónimo Moreira Bar-
ros, o redactor-chefe Martinho Falcão de Ma-
galhães e o secretário e editor José Barbosa. A 
Redenção publicava-se aos domingos e tinha 
a sua redacção e gerência na vila de Paredes. 
O jornal era impresso na tipografi a Peninsular, 
sita na rua dos Mercadores, cidade do Porto.

No dia 17 de Dezembro, o redactor-chefe 

publica um artigo estranhamente elogioso para 
com o livro então acabado de sair da autoria do 
P.e Silva Gonçalves, pároco de Vandoma. Intitu-
lado Verdadeiros Inimigos da República: Carta 
Dirigida à Ex.ma Sra. D. Maria Cristina d’Arriaga, o 
livro confi gura um claro acto de defesa pública 
do sacerdote em face de vários confl itos ocor-
ridos entre o próprio e alguns republicanos do 
concelho. Naturalmente, as simpáticas palavras 
do artigo de Martinho Falcão de Magalhães num 
jornal republicano, que entre outros elogios sub-
linha as «poderosas faculdades de escritor e de 
estilista primoroso» do autor, não terão caído 
nada bem na estrutura jacobina local. No nú-
mero seguinte, Falcão de Magalhães anuncia a 
sua demissão, alegando «razões particulares». 
No mesmo número, um artigo assinado pelas 
iniciais «J. da S.», critica ferozmente o novo livro 
do padre Silva Gonçalves.

Em Junho de 1912, os católicos paredenses 
voltam a afi rmar a sua presença no plano da 
imprensa local. É fundado O Legionário, publi-
cação inicialmente mensal (a partir do quarto 
número passa a quinzenal), com a ofi cialida-
de de ser um órgão «aprovado e abençoado» 
pelo bispo do Porto, D. António Barroso. Tinha 
sede, redacção e administração na Casa Van-
domense, de Alberto Lino de Azeredo Lobo, 
sita na freguesia de Baltar, Paredes. Era editor o 
P.e José Peixoto da Costa e Silva, anterior editor 
d’A Defesa, e director-proprietário o P.e António 
José da Silva Gonçalves, pároco de Vandoma. 
O primeiro número fora publicado a 20 de Ju-
nho de 1912, composto e impresso na Ofi cina 
de S. José, cidade do Porto. Cada exemplar 
avulso do jornal tinha o custo de 10 reis.

Em nota editorial, O Legionário assume 
destinar-se a assinantes com «zelo pela re-
generação da sociedade». Preenche-se de 
artigos de pendor católico e doutrinário, de 
propaganda cristã, sendo acerrimamente crí-
tico do jacobinismo republicano e também 
dos sacerdotes que então colaboravam com 
as autoridades civis.

(Continu na próxima edição)

Alguns meses depois da suspensão do «Defesa», os católicos paredenses lançam «A Defesa». 

PUBPUB
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FICHA TÉCNICA

Dia 17
Mosteiro de Cete
21h30 – Concerto do 138.º aniversário da banda de música 
de Cete

Dia 23
Casa da Cultura de Paredes
14h30 – Abertura do Paredes Nyckelharpa Meeting - I En-
contro Internacional em Portugal dedicado ao instrumento 
musical nyckelharpa

Dia 23
Casa da Cultura de Paredes
Das 15h30 às 17h00 – Nyckelharpa masterclass, com Mar-
co Ambrosini e workshop para iniciantes, com Sérgio Calisto

Dia 24
Conservatório de Música de Paredes
Das 09h30 às 11h00 e 11h30 às 13h00 - Nyckelharpa 
masterclass, com Marco Ambrosini

Dia 24
Casa da Cultura de Paredes
Das 18h30 às 20h00 - Conferência com Luthier Alex Pilz – 
Exposição de Nyckelharpa

Dia 25
Mosteiro de Cete
17h00 – Concerto de encerramento do Paredes Nyckelhar-
pa Meeting

Dia 19
Biblioteca Municipal
10h20 – Hora do conto: “Estas são as letras” 

Dia 15
Casa das Artes de Felgueiras
10h00 – Musical Cinderela

Dia 23
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Noites maças vermelhas com Francisco Rua

Dia 17
Praça das Pocinhas, Lousada
Das 09h30 às 12h30 – Atividade “Lousada Geológica” dina-
mizada no âmbito do Bio Lousada

Dia 18
Parque de Lazer de Ferreira
08h00 – III Trail e caminhada do Clube de Trilheiros e Amigos

Dia 16
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Encontro com a escritora Maria Pedrosa e apresen-
tação do livro “Frágil: Abrir delicadamente”

Dia 16
Biblioteca Municipal
21h00 – Exposição do concurso de fotografia “Ilustre Ama-
rantino 2018”, dedicado ao tema “Amadeo de Souza-Cardoso”

Dia 17
Biblioteca Municipal
10h30 – Sábados em família: atividade “Artes com folhas de 
outono”

Dia 21
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Patrulha de Gnomos”

Dia 23
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Serões Literários do Vale do Sousa: “O papel das 
bibliotecas e arquivos na preservação e divulgação do patri-
mónio imaterial”

Dia 25
Museu Municipal
15h00 – Ao Domingo no Museu: “Palitos e Paliteiros”

Dia 28
Auditório da Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Bailarina”

Dia 25
Largo do Conde
09h00 – Feira agrícola especial – festa da castanha

Dia 26
Biblioteca Municipal
15h30 – Conversas na biblioteca

Dia 27
Biblioteca Municipal
14h00 – Reviver memórias

1492
Cristóvão Colombo, navegador português, 
anota no seu diário de bordo o uso do taba-
co entre os índios;
____________________________________

1777
O congresso americano aprova os artigos 
da Confederação sobre a união perpétua 
dos Estados Unidos que são enviados aos 
diferentes estados para ratificação (comple-
tada em 1781) como a primeira Constituição 
americana;
____________________________________

1787
Christoph Willibald, compositor alemão, 
morre aos 73 anos;
____________________________________

1796
Napoleão derrota os austríacos sob o co-
mando de José Alvintzi, em Arcole;
____________________________________

1813
Após insurreição dos populares, os france-
ses são repelidos da Holanda;
____________________________________

1836
Fundado em 1835, o Conservatório de Mú-
sica de Lisboa é incorporado no Conserva-
tório geral; 
____________________________________

1853
Com 84 anos morre D. Maria II; 

1856
Guiné Portuguesa. O Governador-geral de 
Cabo Verde determinou ao do distrito da Guiné 
para criar, por conta do Estado, no Rio Grande, 
algumas colónias agrícolas. Pelo patacho “Pro-
gresso” seguiram 53 colonos cabo-verdianos e 
4 europeus que foram carinhosamente recebi-
dos pelo governador Honório Pereira Barreto 
que, para os instalar, celebrou contrato de com-
pra de terrenos com gente da etnia Beafada;
_____________________________________

1889
Abdicação do Imperador Pedro II do Brasil, 
sendo proclamada a República;
1899 – Luís da Câmara Pestana, bacteriologis-
ta, morre;
_____________________________________

1920
Em Genebra, Suíça, a assembleia da Liga das 
nações realiza a primeira reunião;
_____________________________________

1924
O aviador português Sacadura Cabral desapa-
rece no mar do Norte;
_____________________________________

1927
Início das emissões da norteamericana NBC 
com uma rede de 27 estações de rádio;
_____________________________________

1969
Em Washington, EUA, perto de meio milhão 
de pessoas manifestaram-se contra a guerra 
do Vietname;

1976
Morte do ator Jean Gabin;
- Devido ao início da guerra civil no Líbano, 
o exército da Síria assume o controlo total de 
Beirute;
_____________________________________

1980
João Paulo II reafirma a condenação da Igreja 
Católica no divórcio, aborto e das relações se-
xuais pré-conjugais;
_____________________________________

1984
A Igreja anglicana aprova, em sínodo geral, a 
moção que prevê a entrada das mulheres no 
sacerdócio;
_____________________________________

1985
Francisco Salgado Zenha apresenta a sua can-
didatura à Presidência da República;
_____________________________________

1986
Primeiras eleições nacionais, no Brasil, consa-
gram o termo de 25 anos de regime militar;
_____________________________________

1989
As primeiras eleições presidenciais diretas, no 
Brasil, levam à segunda volta os candidatos 
Collor de Mello e Lula da Silva;
_____________________________________

1991
Lucas Pires, ex-líder do CDS e antigo eurode-
putado, demite-se do partido;

1995
Jorge Sampaio dá corpo à sua candidatura à 
Presidência da República e renuncia à presi-
dência da Câmara de Lisboa;
____________________________________

2002
Hu Jintao sucede a Jiang Zemin, à frente do 
partido Comunista Chinês;
____________________________________

2003
Inauguração do Estádio Mário Duarte, em 
Aveiro;
____________________________________

2005
Tribunal Europeu condena Portugal por in-
cumprimento de disposições comunitárias 
sobre a qualidade da água de consumo no 
período de 1999-2000;
____________________________________

2006
Tribunal Constitucional aprova, por maioria, 
a pergunta do referendo sobre a interrup-
ção voluntária da gravidez;
- Publicação do decreto-Lei que regulamenta 
a Lei de Arte Cinematográfica e Audiovisual;
- O PSD rompe a coligação com o CDS-PP na 
câmara de Lisboa;
____________________________________

2008
Manuel Monteiro, presidente do partido da 
Nova Democracia, apresenta a demissão do 
cargo que ocupava desde 2003.
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GOMES DE SOUSA

N
o capítulo ‘Um Comissário do 
santo ofício de Paredes’ tratamos 
da padre Amaro Coelho da Silva 
natural de Castelões de Cepeda. 
Vamos deixar mais algumas notas, 

a propósito.
A Carta de Comissão da Inquisição de 

Coimbra para o Comissário de Cristelos, para 
proceder à inquirição ‘de genere vitae et mo-
ribus’, tem a data de 10 de Dezembro de 1877. 
Assinada por Gonçalo Borges Pinto e João 
Carneiro de Morais.

A subsequente diligência, em Castelões 
de Cepeda, orientada pelo Comissário do 
Santo Ofício e abade de Cristelos André Pinto 
Ribeiro, teve como escrivão o padre Manuel 
da Silva, cura de Freamunde, e teve início a 22 
de Janeiro de 1688.

[Gonçalo Borges Pinto, Promotor na In-
quisição de Lisboa, depois Inquisidor da In-
quisição de Coimbra, tomou o juramento aos 
9 de Abril de I682. – João Carneiro de Morais, 
do Conselho de Sua Alteza, Desembargador 
do Paço, natural de Azurara junto a Vila do 
Conde, teve carta de familiar a 2 de Dezem-
bro de 1670.]

Naquela Carta vinham instruções sobre a 
qualidade das seis testemunhas: - que sejam 
cristãos velhos legais fidedignos e dos mais 
velhos da terra e que não sejam parentes em 
grau conhecido.

E as perguntas a fazer, sob juramento aos 
Santos Evangelhos: - 1 - se sabe ou suspeita 
para que é chamado; 2 - se conhece ao aba-
de Amaro natural da freguesia de Castelões 
de Cepeda e se sabe que seja natural don-
de se diz ou donde o é; 3 - se conheceu ou 
tem notícia de Pantaleão Coelho da Silva, já 
falecido, Familiar do Santo Oficio; 4 - se sabe 
que o dito abade Amaro seja irmão inteiro do 
dito Familiar Pantaleão Coelho da Silva; 5 - se 
sabe ou ouviu que o dito abade Amaro antes 
de ser clérigo fosse casado do qual matrimó-
nio lhe ficassem filhos ou se fora dele os tem 

que ainda sejam vivos, quantos são, como se 
chamam e as suas mães donde são naturais e 
moradoras; e finalmente - 6 se tudo o que tem 
testemunhado é público e notório.

Vamos ater-nos apenas a duas respostas: 
a da naturalidade e a dos filhos.

A 1.ª testemunha, à 2.ª pergunta disse que 
conhece muito bem ao Padre Amaro Coelho 
da Silva, bacharel formado em Cânones, o 
qual é natural desta dita freguesia de Caste-
lões de Cepeda. E Abade da Igreja da Vila de 
Cedovim [Cedovim, concelho de Vila Nova de 
Foz Côa, diocese de Lamego, distrito da Guar-
da, e naquele tempo comarca de Pinhel]: E 
este conhecimento tem ele testemunha, des[-
de] o tempo que o dito Abade Amaro nasceu; 
por ser também natural desta freguesia de 
Castelões de Cepeda. À 5.ª pergunta: - sabe 
que o dito Abade Amaro não foi casado, antes 
de ser clérigo, nem sabe que fora do Matrimó-
nio tenha filhos alguns. 

A 2.ª testemunha [que era natural de Ar-
rifana de Sousa] diz que conhece o Abade 
Amaro há mais de trinta anos, a esta parte, 
por ser morador nesta dita freguesia de Cas-
telões há mais de quarenta anos. 

As demais testemunhas são unânimes 
quanto à naturalidade e à falta de filhos. A 
testemunha que o conhece ‘há mais de trinta 
anos’ permite calcular o seu nascimento antes 
de 1658. Aceitável ou plausível atendendo à 
data da primeira matrícula na Universidade 
de Coimbra, a 1 de Outubro de 1677.

Seu irmão Pedro teria perto de vinte anos 
e o Amaro seria da idade de algum filho da 2.ª 
testemunha.

Os Inquisidores de Coimbra enviaram 
semelhante Carta de Comissão ao padre An-
tónio Fernandes de Almeida, Abade da vila 
de São Pedro do Souto, Comissário do Santo 
Ofício e Arcipreste do distrito de entre Côa 
e Távora, para proceder ao interrogatório de 
testemunhas de Cedovim onde o padre Ama-
ro Coelho da Silva era abade. [Souto, conce-

lho de Penedono, diocese de Lamego, distrito 
de Viseu].

[António Fernandes de Almeida, natural 
da Aldeia do Bispo, freguesia do Salvador, 
termo e bispado da Guarda. Em 1683 era aba-
de de São Bartolomeu de Vila Cova, termo 
de Guimarães, arcebispado de Braga. Foi-lhe 
passada Provisão de Comissário do Santo Ofí-
cio a 23 de Novembro de 1684.]

A diligência foi iniciada a 5 de Dezembro 
de 1687, na residência do padre José Álvares, 
na vila de Cedovim e foi secretário o padre 
Manuel Martins, cura de São Pedro do Souto.

As perguntas são semelhas às de Cas-
telões de Cepeda: - 1 - se sabe ou suspeita 
para que é chamado; 2 - se conhece o padre 
Amaro; 3 – se sabe que o dito Abade Amaro 
seja pessoa de boa vida e costumes, juízo, e 
capacidade, para dele se fiarem negócios de 
importância e segredo como são os do santo 
ofício; 4 – se sabe ou ouviu que o dito Abade 
Amaro antes de ser clérigo fosse casado, etc.; 
e 5 – se tudo o que tem testemunhado é pú-
blico e notório. 

Foram testemunhas: - o padre José Álva-
res, morador e natural de Cedovim. - António 
Vieira, natural de Lisboa e morador em Cedo-
vim há quarenta anos. - Pedro Rodrigues, la-
vrador, morador e natural de Cedovim. - Pas-
coal de Figueiredo, homem lavrador, natural 
e morador de Cedovim. - João Fernandes de 
Gouveia, escrivão do público judicial e notas 
em Cedovim. - Manuel da Fonseca, juiz ordi-
nário em Cedovim, natural e morador na mes-
ma vila.

Às mesmas preguntas: se conhece o pa-
dre Amaro e se ele tem filhos, responderam as 
seis testemunhas de modo mui similar.

Que o conhecem por ser abade de Ce-
dovim há três para quatro anos e porque foi 
morador na mesma vila há dezasseis para de-
zassete anos, pouco mais ou menos, porque 
esteve aqui com seu tio que foi abade nesta 
mesma vila. Que seu tio António Coelho re-

nunciou nele [a favor dele] o múnus de abade 
de Cedovim.

Que sabem que o dito Abade Amaro nun-
ca fora casado nem tão-pouco sabiam que 
ele tivesse filhos naturais nem espúrios, nem 
antes nem depois de ser clérigo, mas antes 
sempre o conheceram ser homem de virtude 
e arredado de todos os vícios. Mas antes sem-
pre ouviram dele dizer que era homem casto 
e de bom viver. Sempre viveu castamente e 
com aborrecimento aos vícios. 

Se o padre Amaro não tinha filhos em1688 
pouco faltava para os ter. Breves anos depois 
nasceu na vila de Cedovim o menino Caetano 
que havia de ser de Azevedo Magalhães, filho 
natural de Dona Maria Ana Josefa de Maga-
lhães e neto do desembargador Manuel da 
Fonseca de Azevedo, natural da vila de Cedo-
vim e de D. Inês da Costa de Magalhães, na-
tural de Azeitão, termo de Sesimbra, comarca 
de Setúbal.

O padre Amaro o assumiu e El-Rei o legi-
timou…

O Caetano frequentou Direito na Univer-
sidade de Coimbra, desde Outubro de 1710 e 
saiu bacharel formado a 17 de Maio de 1718.

Por mercê de D. João V foi nomeado Juiz 
de Fora da vila de Freixo de Numão, a 24 de 
Maio de 1719, ´por tempo de três anos e além 
deles o mais que houver por bem enquanto 
lhe não mandar tomar residência’.

O desembargador Azevedo mandou 
construir em 1675, em Cedovim, a capela de 
Nossa Senhora do Amparo cujo retábulo se 
encontra bastante derrancado.

O COMISSÁRIO PADRE AMARO

Ler para saber

16 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL
Lágrimas de Guerra, por Mário Brochado Coelho – 1989

P
ublicado pela Edições Afrontamen-
to, o testemunho do oficial miliciano 
Brochado Coelho inicia na data de 
9 de abril de 1963 e termina a 4 de 
janeiro de 1966, situando a sua po-

sição: “Muito pouco, quase nada ou mesmo 
nada a dizer. Hoje à noite estaremos à vista de 
terra. É tudo”.

Por isto, se mais não fora, dava bem para 
perceber o que acontecia a milhares de pes-
soas, enfim, era dois anos a batê-las, isto para 
os que foram bem e chegaram menos mal, 
uns mais e outros nem tanto!

“Vamos para Ucua [Angola]. A zona, pelo 
que afirmam, não é das ‘melhores’. As instala-

ções são más”. 19/9/1963.
Já agora, nada a despropósito, por refe-

rir temas atuais e leito de correr muita tinta, 
diz-nos o autor, a 13 de dezembro de 1963: 
“Somos dois oficiais da Administração militar, 
três sargentos do mesmo tipo, 14 soldados de 
‘elite’: maqueiros, condutores, dactilógrafos, 
etc. Uma verdadeira associação auto-defesa 
que mais não quer do que sair daqui vivo (ou 
como dizem os soldados, ‘com os calcanha-
res a abanar’…)”. E sem perder o seu sentido 
humorístico, solta: “Podemos estar descansa-
dos… mesmo sabendo que junto à caserna 
desta ‘elite’, e a três metros do arame farpado 
há um paiol sem qualquer proteção…”. Quem 

havia de prever Tancos, em 2017!
Mário Brochado Coelho trás à memória o 

Natal e a sensibilidade dos que na guerra pas-
saram esta efeméride, que todos os comba-
tentes jamais esquecerão! Leia-se: “Estranho 
Natal este! Por muito que me venha a aconte-
cer no futuro, não sei se terei em minha vida 
um Natal tão estranho, tão caricatural como 
este! O dia de ontem, tal como o de hoje, está 
a ser um acumulado de emoções do mais 
puro surrealismo”.

  Como havemos de deixar de o com-
preender!

Manuel Ferreira Coelho 

PUB PUB
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HISTÓRIA e CULTURA

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

Minha mãe
Aos pés da tumba onde repousas

minha mãe
onde dormes o teu sono eterno

escuta a oração que me ensinaste
e com ela peço a Deus para que habites a 

sua morada
chove muito como chovia
muita chuva e muito frio

como naquele dia
que partiste

e para aqui vieste
sem nada me dizeres

nem ao menos um simples adeus

Agora por ti minha mãe
rente a este chão sagrado do teu repouso

beijo esta terra que também hei-de ser
e nela absorvo o teu odor

com todo o meu amor
o meu profundo sentimento

que brevemente ou não vai chegar o dia
onde junto de ti repousarei também

o meu sono eterno
com ajuda de Deus
o meu grande guia

27/Dezembro/2010

O silêncio meu irmão
O silêncio meu irmão

sempre o silêncio
tantas vezes o reescreves sobre a pedra 

branca
como se brandisses um punhal

e levasses a lâmina aos confins da terra
contra a guerra contra o ódio

pela liberdade pelo amor
e o silêncio fazer-se verbo

Mas
o homem prefere o troar dos canhões
nos lugares do silêncio no interior dos
espaços sagrados nas casas de Deus
e ver o sangue das vitimas manchar

os livros sagrados a morte
a semente do ódio sanguinário

levado ao extremo
uma crueldade gratuita

uma dor um martírio constante
verdadeiro inferno em vez de amor

enquanto reescreves meu irmão e com-
panheiro

o silêncio palavra sagrada

Sempre o silêncio
tréguas homens que me escutais

tréguas ao ódio à guerra à morte ao crime
colham do amor fraterno

a tranquilidade da consciência
ergam templos ao sol em nome de Deus

em nome de Alá
e cubram a terra de flores em vez de sangue
e cada homem veja no outro o seu irmão
no triplo abraço fraternal da paz e do amor

e então façamos silêncio para escutarmos 
a música

a música divina pela união dos homens
por toda a superfície da terra

e no intervalo meu irmão voltarmos a 
escrever

silêncio por amor

20/11/2014

DUNQUERQUE

Dali e daqui – De Cete
“Artigo n.º 1 – Há n’esta freguesia de Cette o 

monte de Penna Redonda d’onde se descobre 
um panorama imenso e que ainda parece ter 
vestígios d’alguma fortificação antiga. Este mon-
te está sito nos limites d’entre Cette e Parada.

Há n’esta freguesia de Cette uma caza a 
que dão o nome de Cristello e que possue uma 
fonte de pedra cuja frente é lavrada e de typo 
muito antigo. Há mais o alto da pedra do fer-
ro aonde foi há annos levantado um mirante 
pelo finado Justino Ferreira Pinto Basto, que 
tem uma vista importantíssima, porém ignoro 
se tem alguns vestígios de fortificação antiga. 
Este dito fica junto mas muito superior à quinta 
de Cristello. Há mais o alto do Faxo por ter sido 
este Faxo antigamente que as notícias que vi-
nham de Lisboa corriam todo o reino e aqueles 
altos eram os transmitores [sic]. Há uma pedra 
com uma espada gravada a que dão o nome 
de pedra da rapoza que nos tempos antigos 
era alli o foral de fazer juntar o povo, para fazer 
montaria aquelle bicho daninho. Esta pedra, 
está junta aos limites da Quinta de Valverde”.

Sem mais, leiamos senhoras e senhores:

De uma assentada
D. GONÇALO OVEQUES E CETE

S
endo embora bastante citado em 
diversas publicações, quer antigas 
quer modernas, a verdade é que 
para o grande público, os locais, in-
clusive, o seu nome não vai além da 

estória lendária, com o inconveniente que de 
tal circunstância advém.

Aqui a norte, por Cete e arredores, sem 
que os interessados saibam, há descendentes 
da personagem em referência. 

Naturalmente que não é neste espaço, nem 
nesta rubrica que o assunto será, ou virá a ser tra-
tado. Entretanto, como “o mundo pula e avança” 
e naquele tempo (séc. X), o Norte descia para Sul 

a empurrar a mourama, na avalanche seguindo 
D, Gonçalo e seus filhos, havendo destes a sua 
presença nos atuais concelhos de Gouveia e 
Guarda, tal como a sua descendência.

Dos que ficaram mais a Norte, citamos e do-
cumentamos os titulares da “Casa das Cavacas 
de Resende” com o brasão da Família Freitas.
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Rebordosa

José António
de Sousa Santos

Faleceu
José António de Sousa Santos faleceu no pas-

sado dia 5 de novembro, com 51 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era divorciado 
e deixa na maior dor seus filhos, pai, irmãos, cunhados e demais família.

Modelos – Paços de Ferreira

Joaquim Pereira Gomes
Faleceu

Joaquim Pereira Gomes faleceu no passado dia 
7 de novembro, com 90 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Modelos, concelho de Paços de Ferreira 
e residente na Rua da Baixa, n.º 63, freguesia e con-
celho de Paços de Ferreira. Era casado com Margarida Neto Coelho.

Bitarães

Sandra Adelaide
Coelho da Costa

Faleceu
Sandra Adelaide Coelho da Costa faleceu no 

passado dia 10 de novembro, com 43 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente em Bitarães, 
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 amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Louredo

Maria Margarida
de Oliveira Freitas

Faleceu
Maria Margarida de Oliveira Freitas faleceu no 

passado dia 1 de novembro, com 85 anos de idade. 
Era natural e residente em Louredo, Paredes. Era viúva de José Alves 
Ferraz.

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

Manuel de Sousa Freire
Faleceu

Manuel de Sousa Freire faleceu no passado dia 
29 de outubro, com 67 anos de idade. Era natural de 
Nevogilde, Lousada e residente em Beire, Paredes. 
Era casado com Eva José Nunes de Sousa Freire.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Sobrosa

Maria Pereira do Couto
Faleceu

Maria Pereira do Couto faleceu no dia 10 de 
novembro, com 98 anos de idade. Era natural de 
Ferreira, Paços de Ferreira e residente em Sobrosa, 
Paredes. Era viúva de João Nunes 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 do funeral. 

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sába-
do, dia 17 de novembro, pelas 20h30, na igreja paroquial de Sobrosa. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem neste 
ato religioso.

Paredes

Ventura dos Reis Oliveira
Faleceu

Ventura dos Reis Oliveira faleceu no passado 
dia 27 de outubro, com 69 anos de idade. Era natural 
de Urrô, Penafiel e residente na Rua Dom Gabriel 
de Sousa, n.º 101, Paredes. Era casado com Ana 
Teixeira Pinto dos Reis.  

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.

Paredes

9.º Aniversário
de Falecimento 

Júlio Barbosa
Júlio Barbosa faleceu a 16 de novembro de 2009, com 77 anos 

de idade. Era natural de Urrô, Penafiel e residente na Rua de Silvares, 
n.º 184, Paredes.

Madalena 

Luzia Garcias Soares 
Faleceu

Luzia Garcias Soares faleceu no passado dia 
9 de novembro, com 80 anos de idade. Era natural 
de Capela, Penafiel e residente na Rua Ribeiro de 
Baixo, n.º 2, Madalena, Paredes. Era casada com 
Adelino de Castro Martins.

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, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 17 
de novembro, às 18 horas na igreja da Madalena, agradecendo, tam-
bém desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Augusto Moreira Gonçalves
Faleceu

Augusto Moreira Gonçalves faleceu no passado 
dia 30 de outubro, com 83 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Calçada do Pin-
tém, n.º 37, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Fernanda Moreira da Silva Gonçalves.

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

Daniel José de Almeida
Faleceu

Daniel José de Almeida faleceu no passado dia 
4 de novembro, com 85 anos de idade. Era natural 
de Ribeira de Pena (Salvador), Ribeira de Pena e re-
sidente na Rua José Pedro, n.º 74, Lordelo, Paredes. 
Era casado com Alzira de Jesus 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, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 10 
de novembro, às 19h30 na igreja de Lordelo, agradecendo, também 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Paredes

Maria Albertina
Teixeira Moutinho

Faleceu
Maria Albertina Teixeira Moutinho faleceu no 

passado dia 1 de novembro, com 93 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda e residente na Travessa Alameda 
Dr. José Cabral, n.º 15, 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 amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 17 
de novembro, às 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo, também 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Madalena

Joaquina Moreira Marques 
Faleceu

Joaquina Moreira Marques faleceu no passa-
do dia 12 de novembro, com 76 anos de idade. Era 
natural de Mouriz, Paredes e residente na Rua da 
Agrela, n.º 158, Madalena, Paredes. Era viúva de 
Alcibíades da Silva Teixeira.

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

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 17 
de novembro às 18 horas na igreja da Madalena, agradecendo, tam-
bém desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Diamantino Filipe
Campos Ferreira

Faleceu
Diamantino Filipe Campos Ferreira faleceu no 

passado dia 9 de novembro, com 42 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua Antero Ferreira 
Leal, n.º 2167, Lordelo, Paredes. Era casado com Mónica Susana de 
Barros Ferreira.

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.

Gandra

Guilherme Augusto
Gonçalves 

Faleceu
Guilherme Augusto Gonçalves faleceu no pas-

sado dia 11 de novembro, com 78 anos de idade. Era 
natural de Astromil, Paredes e residente na Rua Gandra da Amoreira, 
n.º 434, Gandra, Paredes. Era casado com Maria da Conceição Go-
mes Ferreira da Silva Gonçalves.

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

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

Astromil

Carlos Manuel Barbosa Moreira
Faleceu

Carlos Manuel Barbosa Moreira faleceu no passado dia 31 de ou-
tubro, com 48 anos de idade. Era natural e residente na freguesia de 
Astromil, Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor seu pai, irmãos e 
restante família.
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NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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 DE REBORDOSA

Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

C O N V O C A T Ó R I A
Francisco Manuel Moreira Leal, presidente da Assembleia-

-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo, torna público que, nos termos dos Estatutos, é 
convocada Assembleia-geral ordinária para o dia 16/11/2018, 
a realizar no salão nobre da associação, pelas 20h30, com a 
seguinte ordem de trabalhos:

1- Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento 
para o ano de 2019.

Nos termos do art.º 32 do § único dos Estatutos, se à hora 
marcada não houver a presença de metade dos sócios, a as-
sembleia funciona meia hora depois, em segunda convocação.

O Presidente da Assembleia-geral

Francisco Leal (Dr.)

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE LORDELO

Associação Humanitária
(Fundada em 11 de maio de 1970)

C O N V O C A T Ó R I A
Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 22.º dos Com-

promissos da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes, convoco os irmãos desta misericórdia para reunirem 
em Assembleia-geral ordinária, no dia 29 de novembro, pelas 
17h30, com a seguinte ordem de trabalhos:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião anterior e da ata da 
reunião extraordinária;

2. Apreciar, discutir e aprovar o Plano de Atividades e Orça-
mento de Exploração Previsional e Investimentos para 2019 e 
apreciação do parecer do órgão de fi scalização;

3. Discussão e aprovação do regulamento eleitoral da insti-
tuição;

4. Autorizar a venda de um terreno com artigo rústico n.º 
642, localizado no lugar de Ribas, da freguesia de Lagares 
e Figueira, concelho de Penafiel, legado por Maria Irene 
Lopes de Vasconcelos, no valor de 9 600€ (nove mil e seis-
centos euros), e conferir poderes ao senhor Provedor para 
outorgar o ato;

5. Outros assuntos do interesse para a instituição.

Nos termos do n.º 1 do artigo 24.º, se no dia e hora 
designados para a reunião, não estiver presente mais de 
metade dos irmãos, a assembleia funcionará em segunda 
convocatória, trinta minutos depois, com qualquer número 
de presenças.

Paredes, 13 de novembro de 2018

O Presidente da Assembleia-geral

Dr. Alberto Luís Mourão Soares Carneiro  

Irmandade da Santa
Casa da Misericórdia

de Paredes

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

EXTRATO
Notária Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos, com car-

tório na Rua Amália Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes, cer-
tifi co para efeitos de publicação, nos termos do número 1 do art.º 100.º do 
Código do Notariado, que neste cartório, no livro de notas para escrituras 
diversas 239, a folhas 127, se encontra exarada uma escritura de justifi ca-
ção e doação com data de trinta de outubro de dois mil e dezoito, na qual:

MANUEL JOAQUIM DIAS BARBOSA, NIF 161 325 998, B.I. 945048, 
10/11/2004, S.I.C., Porto, natural de Gandra, Paredes, e mulher, MAR-
GARIDA MARIA MOREIRA DA ROCHA, NIF 181 077 078, B.I. 943565, 
12/07/2005, S.I.C. Porto, natural de Besteiros, Paredes, casados no regime 
da comunhão geral de bens, residentes na Travessa da Chã, 53, 4585-743 
Vandoma, Paredes, disseram que são donos e legítimos possuidores, com 
exclusão de outrem, do Prédio urbano, composto de casa de rés-do-chão 
e andar, com logradouro, com a área coberta de quarenta e nove metros 
quadrados e a área descoberta de noventa metros quadrados, sito na Tra-
vessa da Chã, número 71 (antigo Lugar da Chã), freguesia de Vandoma, 
concelho de Paredes, a confrontar do norte com Travessa da Chã, do sul 
com João Moreira Barbosa, do nascente com caminho e do poente com 
José Moreira Barbosa, não descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, inscrito na matriz sob o artigo 463, com o valor patrimonial igual 
ao atribuído de vinte mil, duzentos e setenta euros.

Que, adquiriram o prédio, ainda como terreno (onde construíram 
a casa), em data que não podem precisar, mas sabem ter sido no ano 
de mil, novecentos e setenta e sete, por compra verbal a José Joaquim 
da Rocha Bento, viúvo, e residente que foi em Várzea, freguesia de 
Vandoma, concelho de Paredes, pelo que não fi caram a dispor de título 
formal que lhes permita efectuar o respectivo registo na Conservatória 
do Registo Predial, e que desde logo entraram na posse e fruição do 
imóvel, em nome próprio, posse que assim que detêm há mais de vinte 
anos, sem interrupção ou ocultação de quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida sem violência, ostensivamen-
te, com conhecimento de toda a gente, construindo e habitando a referida 
casa, pagando as respetivas contribuições e impostos, agindo sempre por 
forma correspondente ao exercício do direito de propriedade, quer usu-
fruindo como tal o imóvel, quer suportando os respetivos encargos.

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua e pública, 
desde o ano de mil novecentos e setenta e sete, conduziu à aquisição 
do imóvel por usucapião, que invocam, justifi cando o seu direito de 
propriedade para o efeito de registo, dado que esta forma de aquisição 
não pode ser comprovada por qualquer outro título formal extrajudicial

Está conforme.
Paredes e Cartório notarial em 30 de outubro de 2018.

A Notária,

Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos

 Registo: PA2094/2018
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J. Moreira da Silva & Filhos, Sa.,

procura para
admissão imediata:
 

● Operadores de máquinas para trabalhar 
madeira (plaina, respigadeira, esquadreja-
dora e outras);
● Experiência mínima de 1 ano (ajustável).
 

Oferece:
● Boas condições de trabalho;
● Horário fi xo, diurno (8:00 às 17:30 h);
● Salário compatível com as funções/ex-
periência;
● Formação interna e possibilidade de 
progressão na carreira.
 
Respostas para info@jms.pt ou preen-
chimento de fi cha de inscrição na ave-
nida das Fontaínhas, nº 31, Rebordosa

AVISO
MUNICIPIO DE PAREDES

Segunda Revisão do Plano Diretor Municipal 
de Paredes

- Elaboração e Participação Pública -
- Dr. José Alexandre da Silva Almeida, Presidente da Câ-

mara Municipal de Paredes torna público que, nos termos dos 
artigos n.º 76.º e 199.º do Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial (RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015 de 14 de maio, a Câmara Municipal deliberou, em 
reunião ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2018, pro-
ceder à segunda Revisão do Plano Diretor Municipal de Pare-
des (2.ª RPDMP) e à abertura de um período de participação 
pública, tendo aprovado a respetiva defi nição da oportunidade 
e dos termos de referência e fi xado o prazo de 21 meses para 
respetiva elaboração.

- Em cumprimento e para os efeitos do disposto no n.º 2 
do artigo 88.º do RJIGT, avisam-se todos os interessados que 
irá decorrer, durante 15 dias úteis, a ter início no quinto dia útil 
após publicitação do presente Aviso no Diário da República, 
um período de participação pública, dentro do qual poderão 
ser formuladas sugestões e apresentadas informações sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito 
do procedimento da 2.ª RPDMP.

- A deliberação de Câmara que determinou a abertura 
do procedimento de revisão, acompanhada do Relatório de 
Fundamentação (oportunidades e termos de referência), Me-
todologia e Programação de Trabalhos e do Relatório sobre o 
Estado do Ordenamento do Território (REOT) estarão dispo-
níveis na Divisão de Planeamento, sita no Parque José Gui-
lherme, 4580 – 229 Paredes, todos os dias úteis, nas horas 
normais de expediente, desde as 9 horas às 12 horas e 30 
minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos, e no sítio 
eletrónico ofi cial do Município (www.cm-paredes.pt).

- Todos os interessados poderão apresentar, durante o 
prazo estabelecido, sugestões ou pedidos de esclarecimen-
to, mediante impresso/requerimento dirigido ao Vereador do 
Pelouro de Planeamento e Urbanismo, disponível nos locais 
referidos no parágrafo anterior, devidamente instruído e sub-
metido para apreciação via aplicação websig, disponível no 
sítio eletrónico ofi cial do Município, correio postal, para o en-
dereço referido anteriormente, ou para o email planeamento@
cm-paredes.pt ou entrega no Balcão Único, sito no edifício da 
Câmara Municipal de Paredes.

- Para constar se publica este Aviso e outros de igual teor 
que vão ser afi xados nos lugares de estilo e publicitados no 
sítio ofi cial do Municipio e na comunicação social.

Paredes, 31  de outubro de 2018
O Presidente da Câmara,

  José Alexandre da Silva Almeida (Dr.)

Saiba como receber
o jornal

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

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

oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt
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