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Inaugurado balcão de apoio
a pessoas com deficiência

Balcão da inclusão vai proporcionar informação e me-
diação especializada aos munícipes com deficiência ou 
incapacidade e respetivas famílias.    — Pág. 7

Dérbi do concelho coloca
Rebordosa no 1.º lugar

Vitória por 2-0 sobre o Gandra deixou a equipa de To-
nanha na frente da tabela classificativa, pela primeira 
vez esta época.    — Pág. 14

Complexo das Laranjeiras já
tem projeto e arranca em 2020
O estádio vai ser reformulado e pode voltar a receber 
jogos do Paredes e o pavilhão vai ser convertido num 
fórum cultural multiusos.    — Pág. 5

“Temos investimentos para
os próximos dois anos, mas mantemos
a intenção de conter o passivo”

Em entrevista, Alexandre Almeida
faz um balanço dos primeiros dois anos
de mandato na Câmara de Paredes

— Pág. 2 e 3
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O 
que mudou em Pare-
des e na vida de Ale-
xandre Almeida nos 
últimos dois anos?

Na minha vida mu-
daram as rotinas ligadas a uma 
atividade de Revisor Oficial de 
Contas, que tive de abandonar, 
para estar com total dedicação na 
câmara municipal. Tenho agora 
uma atividade mais abrangente 
no sentido do desenvolvimento 
do concelho, acompanhando não 
só o tecido empresarial, como os 
problemas sociais, as escolas e 

“Temos muitos investimentos para pôr
no terreno nos próximos dois anos,
mas teremos sempre a intenção de

conter o passivo da Câmara Municipal”
A meio do mandato o presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida, aceitou dar uma entrevista ao PAREDENSE para fazer um balanço dos dois 
anos à frente do município e falar dos projetos que vão avançar na segunda metade do mandato.

Além dos grandes projetos anunciados para a cidade sede do concelho, a Câmara pretende obra em todas as freguesias. Alexandre Almeida diz que 
o seu executivo vai colocar um ponto final no diferendo com a Bewater e avançar definitivamente com o saneamento no sul do concelho.

todas as infraestruturas do con-
celho.

Sobre a mudança no conce-
lho, posso dizer, desde logo, o 
que mudou na câmara. Somos um 
executivo muito mais rigoroso. 
Já começamos a controlar o en-
dividamento da câmara e temos 
planeado e executado todos os 
investimentos de forma faseada e 
ponderada.

O primeiro ano foi dedicado à 
organização interna e à resolução 
de alguns constrangimentos, no-
meadamente o bloqueio dos fun-
dos comunitários. O segundo ano 
serviu muito para planear todas as 
obras que pretendemos executar 

nos próximos dois anos.

O balanço que faz é positivo?
Claramente. Em termos cultu-

rais e desportivos já estamos a fazer 
eventos que envolvem muito mais 
a população e atraem visitantes a 
Paredes, como o Paredes Handball 
Cup, o Rali de Paredes, o próprio 
desfile das festas da cidade e do 
concelho, o Festival do Churrasco, 
etc, que têm dado uma outra dinâ-
mica ao concelho de Paredes.

Há muitas diferenças entre a 
gestão de uma empresa e de uma 
câmara?

Numa empresa, a forma de atuar 

é muito mais simples. Por exemplo, 
para resolver o problema com o 
telhado de um armazém, uma em-
presa pede orçamentos e executa 
a obra. Numa câmara municipal 
temos de ser nós a diagnosticar cla-
ramente o problema, é necessário 
abrir um concurso, para que várias 
empresas possam apresentar uma 
proposta. A obra é depois entregue 
a quem tiver o melhor preço e nem 
sempre quem tem o melhor preço 
é quem executa melhor e de uma 
forma mais célere.

Os procedimentos encravam 
muito a celeridade numa câmara 
municipal. Se for uma obra com 
fundos comunitários, além do con-

curso, temos de preparar e apresen-
tar a candidatura e submeter a visto 
do Tribunal de Contas, se a obra 
custar mais de 350 mil euros.

Mesmo quando são obras que 
vão custar pouco ao erário da câma-
ra, como é o caso da requalificação 
das EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa, 
onde temos fundos comunitários 
e apoio do Governo, o Tribunal de 
Contas exige uma série de elemen-
tos que atrasam muito o início da 
obra.

“Em dois anos 
reduzimos o 
endividamento 
da câmara em 
mais de 14 mi-
lhões de euros”

Poucos meses depois de ter 
tomado posse, disse numa re-
união pública que a situação 
financeira da câmara era ainda 
pior do que esperava. Foram 
esses os constrangimentos que 
enfrentou nos últimos dois anos 
de mandato?

Quando chegamos à camara 
sabíamos das contas até ao fi-
nal de 2016, mas não sabíamos 
a quantidade de procedimentos 
que tinham sido lançados no últi-
mo ano. Foram feitos mais de 100 
procedimentos de contratação 
em 2017, sem planeamento, que 
só tornaram a situação financeira 
da câmara mais complicada. 

Existia ainda a situação do 
não acesso aos fundos comuni-
tários, que não era do nosso co-
nhecimento, o que obrigou a um 
compasso de espera maior para 
concretizar alguns dos nossos 
projetos.

Além do forte endividamen-
to e do problema dos fundos co-
munitários, a câmara não tinha 
projetos na gaveta. Os projetos 
da piscina ao ar livre, da requali-
ficação do pavilhão e do estádio 
das Laranjeiras tiveram de ser fei-
tos de raiz e no caso do Complexo 
das Laranjeiras, ainda, foi preciso 
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comprar o espaço para avançar 
com as obras.

Qual é a situação financeira 
atual da autarquia?

O passivo da câmara foi subin-
do ano após ano e em 2017 che-
gou aos 103 milhões de euros. No 
ano de 2018 reduzimos o passivo 
em cerca de 7 milhões de euros e 
este ano vamos conseguir reduzir 
mais sete milhões. Ou seja, em 
dois anos reduzimos o endivida-
mento da câmara em mais de 14 
milhões de euros.

Temos muitos investimentos 
para pôr no terreno nos próximos 
dois anos e, por isso, não vamos 
conseguir reduzir sempre o passivo 
ao mesmo ritmo, mas teremos sem-
pre a intenção de conter o endivida-
mento da câmara de Paredes.

Baixar o IMI sempre foi uma 
bandeira deste executivo, mas 
quanto é que isso representa 
em termos de perda de receita 
para a autarquia?

Esse era outro aspeto em que 
estávamos limitados, quando che-
gamos à câmara se continuássemos 
sujeitos ao Programa de Apoio à 
Economia Local (PAEL). Tivemos de 
substituir o empréstimo do PAEL de 
cerca de 20 milhões de euros por 
um empréstimo tradicional à banca 
para poder baixar o IMI. 

Optamos por baixar a taxa de 
forma gradual, de 0,4% para 0,375% 
em 2019, para 0,33% em 2020 e 
0,3% em 2021, precisamente para 
nos adaptarmos à perda de receitas, 
poupando noutras despesas. 

Baixar de 0,4% para 0,3% sig-
nifica perder cerca de 2 milhões 
de euros, por ano, de receita. Mas 
essa era uma das reclamações da 
população e nós temos de enca-
rar isto como um investimento na 
qualidade de vida das pessoas. 
Porque estamos a reduzir os en-
cargos sobre as famílias e a con-

tribuir para que mais gente se fixe 
no concelho.

  
Tem sido uma marca deste 

executivo a realização de obras 
por administração direta. Será 
necessário contratar mais opera-
cionais nos próximos dois anos?

Essa foi uma das coisas que nos 
envolveu muito tempo nestes dois 
primeiros anos. Fazer obras por ad-
ministração direta tornou-nos me-
nos dependentes de empreiteiros 
e permitiu poupanças significativas. 
Pavimentar uma estrada com meios 
da câmara fica mais barato do que 
recorrer a um empreiteiro e, por isso, 
fizemos um grande investimento na 
compra de equipamentos, que a câ-
mara não tinha, para pavimentar as 

estradas. Por outro lado, temos de 
recorrer ao centro de emprego para 
suprir necessidades que a câmara já 
tinha, como é o caso dos assistentes 
operacionais para as escolas.

A nossa intenção é aumentar o 
número de operacionais e temos 
neste momento concursos para 
contratar cantoneiros de vias muni-
cipais em aberto, eletricistas, cana-
lizadores, trolhas, jardineiros, can-
toneiros de limpeza e operacionais 
para as escolas.

Com apenas seis cantoneiros de 
limpeza a câmara não tinha meios 
suficientes para fazer esse trabalho 
e, por isso, vamos delegar nas jun-
tas de freguesia essa competência a 
partir de janeiro de 2020, transferin-
do dinheiro para as juntas.

Havia uma delegação de com-
petências para as juntas fazerem 
obras nos centros escolares. A partir 
de janeiro, quem vai ficar responsá-
vel pela manutenção integral das 
escolas é a câmara, porque já esta-
mos a reforçar as nossas equipas. A 
verba desses contratos, superior a 
500 mil euros anuais, vai passar para 
a limpeza de ruas e vamos reforçar 
este pacote com mais 300 mil euros 
anuais. Isto significa que nenhuma 
junta terá menos de dois mil euros 
por mês para assegurar a limpeza 
das ruas.

“Nos próximos 
dois anos va-
mos ter obras 
por todas as 
freguesias”

O conjunto de obras anuncia-
das para os próximos dois anos, 
na cidade sede do concelho, pa-
recem convergir para uma nova 
centralidade. A resolução do 
Complexo das Laranjeiras é o pro-
jeto que lhe dará mais satisfação 
concretizar?

pulação o que já foi feito nestes dois 
anos e o que vai ser feito nos próxi-
mos dois, para que não haja frustra-
ção de expectativas. 

“Vamos preci-
sar de fundos 
comunitários 
para avançar 
com o sanea-
mento”

Que mais-valias teve o conce-
lho com a integração na Área Me-
tropolitana do Porto?

O aspeto mais visível é ao nível 
da mobilidade. Neste momento há 
um concurso de transportes em 
toda a Área Metropolitana do Porto, 
que vai melhorar a frequência das 
carreiras no concelho. Do ponto de 
vista do custo da mobilidade, clara-
mente, Paredes foi muito beneficia-
do. Antes era necessário ter mais do 
que um passe para andar de com-
boio, metro e/ou autocarro, mas 
agora com o passe único qualquer 
pessoa pode apanhar um comboio 
em Paredes e deslocar-se ao Porto 
e utilizar o metro ou autocarro em 
toda a Área Metropolitana do Porto 
com o mesmo passe de 40 euros, 
se for um adulto, e 30 euros se for 
jovem.

Enquanto autarca o que espe-
ra do novo governo que tomou 
posse?

Esperamos que o governo con-
tinue a dar o apoio que deu até 
agora a diversas obras, em Paredes, 
como por exemplo, a requalificação 
das EB 2/3 de Lordelo e Rebordosa, 
de forma a podermos requalificar 
também as outras EB 2/3 do conce-
lho que também precisam de obras, 
nomeadamente, a escola da Sobrei-
ra, Cristelo e Paredes. 

Estamos com grande expecta-
tiva em relação à descentralização 
que está prevista para 2021. Enten-
demos que é um bom passo dele-
gar competências nas autarquias, 
da mesma forma que nós fazemos 
com as juntas de freguesia, mas 
tem de ser acautelado o seu pacote 
financeiro.

Estou convicto que o Governo 
vai querer aumentar o investimento 
público nos próximos quatro anos 
e por isso vai atender a estas situa-
ções.

Que metas tem o executivo 
para cumprir até ao final do man-
dato?
Desde logo teremos de terminar 
as obras que vamos agora iniciar. 
Depois teremos de preparar novas 
obras para candidaturas ao próxi-
mo quadro comunitário de apoio. 
Nomeadamente, o projeto do au-
ditório municipal e o realojamento 
da comunidade cigana, que estão a 
ser preparados.

O mesmo acontece com o pro-
blema do saneamento, que foi sem-
pre empurrado com “a barriga para 
a frente”. Vamos precisar de fundos 
comunitários para avançar com o 
saneamento e essa será uma ques-
tão que vai ocupar muito a câmara 
municipal agora e no futuro.

Nos próximos dois anos vamos 
ter obras por todas as freguesias, 
mas esse projeto será importante 
para concretizar um dos nossos de-
sígnios, de dar mais vida a Paredes e 
criar uma cidade sede de concelho 
forte. 

Ter o Paredes a jogar de 15 em 
15 dias nas Laranjeiras vai trazer 
mais animação ao coração da cida-
de. A piscina ao ar livre era um equi-
pamento que fazia falta à cidade e 
o bar de apoio vai qualificar, ainda 
mais, aquele espaço. Vemos que 
grandes cadeias de restauração já 
se estão a situar em Paredes fruto 
desta nova dinâmica da cidade.

Mas a questão que me dará 
mais satisfação resolver será o dife-
rendo com a Bewater, resgatando a 
concessão na parte sul do concelho, 
para avançar definitivamente com 
o saneamento no sul do concelho. 
Em 2020 já vamos fazer os primeiros 
investimentos nas freguesias do sul 
do concelho. 

Vou ficar também muito satis-
feito em avançar com obras de for-
ma faseada por todas as freguesias 
do concelho. 

O que tem retirado das presi-
dências participativas?

Num primeiro momento temos 
visitado várias empresas, associa-
ções e coletividades e conseguido 
conhecer algumas realidades, que 
não tínhamos conhecimento, no-
meadamente o grau de sofistica-
ção de algumas empresas do nosso 
concelho. Num segundo momento 
temos a sessão aberta à população. 
As primeiras vezes que falamos com 
os presidentes de junta, havia o re-
ceio que estas sessões não fossem 
muito participadas. Mas tem sido 
exatamente o contrário. Tivemos 
até necessidade de mudar alguns 
dos locais que inicialmente estavam 
previstos, para conseguir responder 
à grande adesão das pessoas.

Há pequenos contributos das 
pessoas que saem destas presidên-
cias participativas que nos ajudam 
a resolver os problemas de uma 
forma mais célere. E isto tem-nos 
permitido também transmitir à po-
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A 
CÂMARA MUNICIPAL vai ini-
ciar no próximo ano a constru-
ção da piscina ao ar livre e bar 
de apoio no parque da cidade 
de Paredes, num investimento 

total de 900 mil euros. 
O anúncio foi feito na passada terça-fei-

ra, 22 outubro, pelo presidente Alexandre 
Almeida num briefing com jornalistas para 
fazer o balanço de dois anos de mandato.

“Dedicamos muito tempo a delinear 
o espaço onde íamos fazer o projeto por-

900 mil euros para piscina ar livre
e bar no parque da cidade

uAs imagens 3D do projeto foram divulgadas no briefing de balanço dos dois anos de mandato do executivo.

que se trata de uma zona muito nobre 
da cidade de Paredes. O bar será feito 
do lado direito do campo de areia e terá 
vista para a piscina, com uma ampla es-
planada”, garantiu.

Além do tanque principal, que será do-
tado de condições para a prática de natação 
de competição, com oito pistas, a piscina terá 
também um tanque mais pequeno para as 
crianças, balneários e um bar de apoio.

“É uma solução que vai dignificar o 
Parque da Cidade”, frisou Alexandre Al-
meida, O bar de apoio à piscina e o outro 
bar de apoio ao parque serão objeto de 
concessão.

A INDA ESTE ANO serão executadas 
as obras nas EB 2/3 de Lordelo e Re-
bordosa, estando previsto um inves-

timento de 1,6 milhões de euros em cada. 
Segundo Alexandre Almeida, as empreita-
das vão demorar cerca de oito meses a ficar 
concluídas.

No primeiro trimestre do próximo ano 
deverão estar concluídas as obras da Casa 
da Juventude e dos balneários da cidade 
desportiva, prometidos há mais de uma dé-
cada, que vão custar cerca de 500 mil euros.

Ainda neste mandato serão concretiza-
dos investimentos em todas as freguesias 
do concelho e transferidas competências 
para as juntas de freguesia, nomeadamen-
te na área da limpeza das ruas.

Para o próximo ano está também pre-
visto um investimento de 500 mil euros no 
saneamento nas freguesias de Recarei e So-
breira. O acordo com a Bewater deverá ser 
aprovado até ao final do ano pela ERSAR, 
permitindo ao município ficar com a con-
cessão da água e saneamento na parte sul 
do concelho e avançar com o investimento 
de forma gradual nas restantes freguesias. 

Até 2021 será também construído o 
parque de estacionamento na antiga ETAR 
de Paredes, com capacidade para 155 luga-
res, de forma a melhorar a questão do esta-
cionamento junto à estação de comboios.

Outro dos objetivos do executivo mu-
nicipal é avançar com o alargamento da 
Creche Expansão, em Paredes, e apoiar 
instituições particulares de solidariedade 

social (IPSS’s) do concelho na elaboração 
de candidaturas para a criação de outras 
creches em escolas que estão desativadas.

Obras nas EB 2/3 Lordelo
e Rebordosa

e outros investimentos

Passivo reduziu
12 milhões euros

Desde outubro de 2017 foi possível 
baixar o passivo da câmara de 103 para 91 
milhões de euros, tendência que será para 
manter nos próximos dois anos, disse o 
presidente.

IMI continua
a baixar

Alexandre Almeida reafirmou o com-
promisso de continuar a baixar o Im-
posto Municipal sobre Imóveis (IMI), até 
atingir os 0,3% em 2021, cumprindo a 
sua promessa eleitoral.

Realojamento
comunidade cigana

Estão a ser programados investimen-
tos de habitação social para resolver o pro-
blema da comunidade cigana. O projeto 
de reintegração terá um novo modelo, e 
deverá ser apresentado, ainda, antes do 
final do ano.

PUB
PUB
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NO BALANÇO dos primeiros 
dois anos de mandato, Ale-
xandre Almeida destacou, 

ainda, alguns dos investimentos já 
feitos pela autarquia, nomeadamen-
te no domínio da mobilidade, como 
a construção da rotunda junto à es-
tação de comboios e a alteração do 
sentido de trânsito na Avenida da 
República, em Paredes, a requalifica-
ção do cruzamento do mercado em 
Lordelo e a construção da rotunda 
perto da junta de Rebordosa.

Na área desportiva foram con-
cluídos os investimentos nos com-
plexos desportivos do Futebol Clu-
be de Parada e do Imperial Clube 
Sobreirense, estando ainda em cur-
so as obras do complexo desportivo 
de Baltar, que vão custar cerca de 
um milhão de euros.

Reformulação do estádio das
Laranjeiras avança em 2020

uA obra será feita de forma faseada e deverá custar cerca de 1,5 milhões de euros.

A 
CÂMARA MUNICI-
PAL DE PAREDES pre-
tende avançar com a re-
formulação do estádio 
das Laranjeiras no início 

no próximo ano. O projeto de reabi-
litação foi apresentado na passada 
terça-feira, 22 outubro, num en-
contro com jornalistas para fazer o 
balanço dos dois anos de mandato.

O projeto será executado em 
duas fases, estando previsto um in-
vestimento de 750 mil euros para 
cada uma. “Queremos manter a 
traça que existia. Na primeira fase 

será construída a bancada principal 
e outra bancada junto aos balneá-
rios e renovada toda a parte social 
do estádio, com bar de apoio, café e 
a possibilidade de um restaurante”, 
explicou Alexandre Almeida.

Numa fase posterior, a câmara 
pretende construir outra bancada 
junto aos campos de treinos, que 
terá um custo muito semelhante, na 
ordem dos 750 mil euros.

Outro projeto, que vai avançar 
no próximo ano, é a reformulação 
do pavilhão gimnodesportivo, que 
integra o complexo das Laranjeiras.

O objetivo é reconverter aquele 
espaço num fórum cultural multiu-
sos, com duas grandes naves e outras 
salas polivalentes, balneários renova-
dos e um espaço de restauração. 

O projeto de execução já havia 
sido aprovado, por unanimidade, na 
última reunião do executivo, e im-
plicará um investimento na ordem 
dos 2,6 milhões de euros. O espaço 
será transformado num “verdadeiro 
multiusos”, sendo mantida a traça 
original do edifício. “A nave principal 
manterá as mesmas dimensões, as 
bancadas serão adaptadas para 

permitir a entrada de viaturas e ou-
tros equipamentos e os balneários 
serão totalmente refeitos. A segun-
da nave vai ser alargada para per-
mitir, também, ali a realização de 
eventos, vão ser criadas duas salas 
polivalentes, com cerca de 300 me-

tros cada uma, além de uma cafeta-
ria, para dar apoio às duas naves”, 
referiu Alexandre Almeida.

O concurso público deverá ser 
lançado ainda este mês, para que as 
obras possam avançar o mais rapi-
damente possível.

Investimentos na mobilidade e no desporto

Captados 70 milhões de investimentos 

DURANTE os últimos dois 
anos foram captados mais 
de 70 milhões de euros de in-

vestimentos para o concelho, com a 
assinatura de 19 contratos de inves-
timento, disse o vereador das ativi-

dades económicas, Elias Barros, no 
briefing com jornalistas.

Os novos investimentos permi-
tiram manter cerca de 857 postos 
de trabalho e criar 383 novos em-
pregos e diversificaram as indús-

trias do concelho, abrangendo os 
setores de metalomecânica, serra-
lharia, estofos e mobiliário e des-
porto automóvel.

Elias Barros garantiu que o mu-
nicípio tem vindo a apostar, tam-

bém, na melhoria das condições em 
todas as zonas industriais do conce-
lho e na continuidade do apoio às 
pequenas empresas.

Dentro de um ou dois meses 
será concretizada a aquisição final 

do Parque Industrial Parada/Baltar, 
que estava numa “situação caóti-
ca, a nível financeiro”, permitindo 
continuar a dinamizar o parque e 
a captar mais investimentos para o 
concelho.
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

A 
propósito do Brexit e de 
tudo o que nos sufoca. A nós 
e a todo o mundo, tendo em 
conta que os todo pode-
rosos, sendo ricos, comem 

tudo de todos.
Focamo-nos na Europa, de momen-

to, já que é aqui a nossa estadia maior, 
pese embora, a circunstância de muitas 
vezes, termos de emigrar, ainda e só, em 
pensamento pelo vislumbre de um can-
saço envolto numa nebulosidade castra-
tiva.

E na Europa, não seremos originais 
ao dizer que o modelo está esgotado. 
E não só pela questão do “Brexit”, que 
lançou a Grã-Bretanha num pântano de 
descrença a salpicar para todos os lados.

Parece-nos natural que a Europa, no 
seu todo, terá de regressar à sua feição 
humanista, terá de ser um verdadeiro 
espaço de liberdade e democracia, sem 
dúvida que fiel à sua história, à sua di-
versidade cultural e à sua própria identi-
dade, indo fundo nas suas raízes e resis-
tindo à ilusão neoliberal.

A Europa que precisamos não é, de 
forma alguma, um espaço criado artifi-
cialmente para satisfação dos “eurocra-
tas de serviço”.

Quem quer a paz, a democracia, a 
estabilidade e a justiça social, não quer 
uma União Europeia condicionada por 
uma profunda crise de valores, em que 
a vida quotidiana é cada vez mais difícil 
para os pobres.

Na vida que hoje se vive, há a apa-
rência de que se vive com muita facilida-
de, mas há, efetivamente, um autêntico 
medo de existir. As pessoas manifestam 
muito o desejo de ter coisas, mas não 
demonstram muito a vontade de ser 
pessoas.

Podem parecer que vivem, mas não 
existem. Serão, tão só, meros números 
de um qualquer rebanho estatístico ou 
sondagem propagandística.

Sentimo-nos a viver em sociedades 
fortemente marcadas pelo niilismo e 
pelo relativismo dos valores. Sociedades 
que negam o ser e que falsificam os ver-
dadeiros conceitos da democracia.

As filosofias modernas do niilismo, 
do relativismo e do neoliberalismo, es-
tão a afirmar-se nas sociedades contem-
porâneas, onde as pessoas são mais nú-
meros do que seres humanos.

Alimentadas pela ideologia materia-
lista, mas sociedades atuais vivem numa 
atmosfera de confusão e de inseguran-
ça, com os chicos espertos procurando 
tirar proveito da própria anarquia social.

Os modelos 
esgotados

P
ior era impossível.  É com estas palavras 
que o CDS/Paredes classifi ca a ges-
tão do PS na câmara de Paredes. Em 
conferência de imprensa, realizada na 
passada quarta-feira, dia 30 outubro, o 

presidente da Comissão Política do CDS-PP, José 
Miguel Garcez, disse que este é o “executivo 
do sim, não talvez, antes pelo contrário”, que 
tem “um presidente de meias tintas”.

Entre outras acusações, o líder do CDS-Pa-
redes disse que a única coisa que o executivo 
fez nestes dois anos foi posar para milhares 
de fotografi as “a fazer de conta que a câma-
ra estava bem” e acusou “o presidente não 
saber o rumo que deve dar ao concelho de 
Paredes”.

 “O PS ainda não deu conta de que a cam-
panha eleitoral já acabou há 2 nos e, por isso, 
continua a fazer promessas para nos tentar 
fazer esquecer que não fez nada do que pro-
meteu”, acusou José Miguel Garcez.

Sobre a dívida, o CDS-PP diz que apesar 
de haver fundamento nas críticas do PS-Pa-
redes sobre o peso da herança deixada pelo 
anterior executivo, “a realidade é que passa-
dos dois anos de governação deste execu-
tivo, a dívida a longo prazo aumentou”.

Os centristas acusaram, ainda o executivo 
de “mentir”, prometendo baixar o IMI para a 
taxa mínima e de não ter baixado o preço da 
água, nem alargado a rede de saneamento.

“Ao prometer fazer o saneamento na 

“Pior era impossível” diz o CDS-PP
sobre os dois anos de gestão socialista
uEm conferência de imprensa, a Comissão Política do CDS-Paredes acusou o executivo de não ter
     cumprido várias promessas eleitorais.  

zona sul do concelho que vão fazer as coo-
perativas e juntas de freguesia que dis-
tribuem a água? Todos os habitantes vão 
passar a pagar o que a BeWater quiser? 
O contrato de concessão diz o que diz e 
“construir saneamento” em vez da distri-
buidora é fazer fi lhos em mulher alheia e 
obrigar os maridos enganados a pagar a 
fatura?”, questionaram.

Os centristas acusaram, ainda, o executivo 
de “perseguir e prejudicar as freguesias em 
que o PS não é poder” e de ter criticado o 
“clientelismo partidário do PSD”, mas “en-
cher a autarquia de militantes do partido”.

A Comissão Política do CDS-Paredes levan-
tou dúvidas sobre o projeto para o complexo 
das Laranjeiras, que não contempla o parque 
de estacionamento para os campos de treinos. 
“Quando diz que vai fazer um estacionamen-

to, esquece-se que nós sabemos que os esta-
cionamentos devem ser subterrâneos. Ou, já 
vendeu aqueles terrenos para construção de 
mais uns megatérios encavalitados?”.

Na conferência de imprensa, o CDS-Pare-
des abordou, ainda, a questão da adega coo-
perativa de Paredes e questionou o executivo 
sobre o auditório prometido à CESPU para 
abrir um polo universitário em Paredes. 

“Aqueles que acreditaram num projeto 
de mudança já viram que pouco mudou ou 
o que mudou foi para pior”, acrescentou o 
CDS, lembrando algumas das propostas que o 
partido apresentou para a o concelho, como o 
tarifário social da água, a adesão ao IMI familiar, 
um polo universitário na sede do concelho, a 
atribuição de mais valores para a independên-
cia das freguesias e a reversão do contrato de 
concessão, de forma a baixar o preço da água.

O 
serviço de cirurgia do Centro 
Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS) assinalou na passada 
quarta-feira, dia 30 outubro, o 
Dia Nacional de Prevenção do 

Cancro da Mama com o encontro “A Mulher 
com Cancro da Mama”, que abordou os temas 
“A prevenção do Cancro da Mama - Pers-
petiva dos Cuidados de Saúde Primários”, 
“Cancro da mama: Mitos e Realidades” e “O 

CHTS assinalou Dia Nacional
de Prevenção do Cancro da Mama

uA data foi assinalada com um encontro subordinado aos temas da prevenção, mitos e realidades e
     o papel da reabilitação na mulher mastectomizada.

papel da Medicina Física e Reabilitação na 
mulher mastectomizada”.

Na abertura da sessão, realizada no hospi-
tal Padre Américo, em Penafi el, Goreti Carva-
lho, enfermeira gestora do serviço de cirurgia, 
referiu as várias atividades realizadas pelo 
serviço ao longo do mês de outubro e salien-
tou a importância de “alertar para o rastreio 
precoce, sensibilizando todas as mulheres, 
não porque também não aconteça aos ho-

mens, mas porque é uma patologia mais 
frequente no sexo feminino”.

O diretor do Serviço de Cirurgia, Manuel 
Oliveira, destacou “a conjugação de esforços 
entre os cuidados primários e hospitalares e, 
no CHTS, entre os profi ssionais das diversas 
áreas. 

“A Unidade de Patologia Mamária trata 
cerca de 130 cancros de mama por ano”, di-
vulgou Filipa Carneiro, diretora clínica CHTS, 
garantindo que a unidade está na linha da 
frente no tratamento desta patologia, nomea-
damente através do protocolo com o IPO do 
Porto, para o tratamento conjugado, pelo tra-
balho da cirurgia geral e da cirurgia plástica. 

Por sua vez, o enfermeiro diretor, José Ri-
beiro, considerou relevante a presença dos 
cuidados de saúde primários neste encontro 
e reforçou a importância da prevenção, ten-
do em conta que uma em cada oito mulheres 
pode ter cancro da mama. “Nunca é demais 
relembrar a necessidade de, a partir dos 40 
anos, realizar a mamografi a”, alertou.

Alertando também para a necessidade 
da prevenção de uma doença que afeta não 
só as mulheres, maioritariamente, como tam-
bém as suas famílias, o presidente do Conse-
lho de Administração, Carlos Alberto, saudou 
“a organização do encontro e dinâmica do 
serviço em prol da população”.
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A 
CÂMARA MUNI-
CIPAL DE PARE-
DES inaugurou, a 
24 outubro, o bal-
cão da inclusão, 

um espaço de atendimento 
personalizado para pessoas 
com deficiência e incapaci-
dade.

O serviço foi criado atra-
vés de um protocolo de coo-
peração entre o município de 
Paredes e o Instituto Nacio-
nal para a Reabilitação, com 
o objetivo de proporcionar 
informação e mediação es-
pecializada aos munícipes 
com deficiência ou incapaci-
dade e respetivas famílias, or-
ganizações e entidades com 
atividade neste domínio.

O município vai escla-
recer e prestar informações 
via telefone, por escrito e 
presencialmente sobre di-
reitos, benefícios e recursos 
existentes, nomeadamente 
emprego e formação pro-
fissional, produtos e ajudas 
técnicas, benefícios fiscais, 
acessibilidades, transportes e 
educação.

O Balcão da Inclusão fará, 
também, o encaminhamento 
e sensibilização junto dos di-
ferentes organismos que têm 
competências para a resolu-
ção das situações apresen-
tadas pelos munícipes com 
deficiência ou incapacidade.

Na cerimónia de assina-
tura do protocolo, o presi-
dente do Instituto Nacional 
para a Reabilitação, Humber-
to Santos, destacou que nos 

Inaugurado balcão
da inclusão para apoiar 
pessoas com deficiência
uO espaço foi inaugurado no dia Municipal para a Inclusão e Igualdade. 

últimos dois anos foram cria-
dos 82 balcões da inclusão ao 
longo do país, um no próprio 
Instituto Nacional para Rea-
bilitação, 18 nos centros dis-
tritais da Segurança Social e 
62 em municípios.

“Esta rede em cresci-
mento tem como objetivo 
proporcionar mais e me-
lhor informação, para que 
as pessoas com deficiência, 
suas famílias, organiza-
ções, entidades públicas e 
privadas, possam aceder 
de forma muito detalhada 
a informação que seja de-
cisiva”.

Lembrando os 10 anos 
que se assinalam sobre a ra-
tificação da Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, o presidente do 
Instituto Nacional para Rea-
bilitação defendeu que é 
necessário continuar a criar 

todas as condições para 
que este grupo de cidadãos 
consiga aceder ao exercício 
pleno dos seus direitos e de-
veres.

“Autarquias
devem dar
o exemplo”
Para o presidente da câ-

mara, o novo balcão da in-
clusão é uma “resposta de 
valor para o município de 
Paredes” e “mais um passo 
dado para apoiar os muní-
cipes com atendimento es-
pecializado nesta temática 
da deficiência ou incapaci-
dade”

No Dia Municipal para a 
igualdade, Alexandre Almei-
da enalteceu, ainda, o papel 
do grupo de trabalho para a 

inclusão e dos técnicos e ga-
rantiu que o município tem 
vindo a investir na educação 
para a igualdade, inclusão e 
cidadania, com o desenvolvi-
mento de diversos projetos, 
como o golfe e a natação 
adaptada, o boccia e basque-
tebol adaptado.

“Falar de igualdade e 
inclusão não é só falar de 
deficiência e incapacidade, 
mas também do trabalho 
que temos vindo a fazer no 
âmbito da prevenção da 
violência doméstica junto 
da comunidade pareden-
se”, salientou o autarca, des-
tacando o Plano Municipal 
de combate e prevenção de 
violência doméstica e de gé-
nero, que está a ser criado 
pelo município.

Alexandre Almeida con-
siderou que “as autarquias 
devem ser embaixadores 
desta forma de viver em 
igualdade e dar o exemplo”, 
procurando soluções para 
proporcionar aos cidadãos 
com mobilidade reduzida 
melhores condições de aces-
so aos edifícios públicos. “Já 
temos em andamento pro-
cedimentos para minimizar 
as barreiras arquitetónicas, 
nomeadamente na câmara 
de Paredes, de forma a que 
todas as pessoas possam 
aceder aos nossos servi-
ços”, sublinhou.

O Balcão da Inclusão fun-
ciona no edifício dos Paços 
do concelho, com atendi-
mento à segunda (das 9h00 
às 12h30), quarta (14h00 
às 16h30) e sexta-feira (das 
9h00 às 12h30). Por chamada 
telefónica (255788931), o ser-
viço vai estar disponível to-
dos os dias úteis, das 9h00 às 
12h30 e das 14h00 às 17h30.
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Rebordosa vai ter cemitério alargado
e casa mortuária

uA obra já está projetada e deverá ser concretizada, pela câmara, nos próximos dois anos.

R
EBORDOSA vai receber 
nos próximos dois anos 
obras de alargamento no 
cemitério e construção 
de uma capela mortuária, 

obra reclamada há vários anos pela 
população da freguesia.

O compromisso foi assumido 
pelo presidente da câmara de Pa-
redes, Alexandre Almeida, na pre-
sidência participativa realizada na 
freguesia, a 25 de outubro.

Logo na abertura da reunião, a 
presidente da junta de Rebordosa 
reconheceu que “as relações entre 
a câmara e a junta nunca foram 
tão próximas”, permitindo a realiza-
ção de várias obras. 

Ainda assim, Salomé Santos 
defendeu que Rebordosa precisa 
de muito mais, fruto do desinves-
timento ocorrido durante anos. 
“Quase todas as ruas da fregue-

sia precisam de ser pavimenta-
das e o cemitério também é uma 
preocupação. Sei que o executivo 
municipal adquiriu a maioria dos 
terrenos, mas é necessário avan-
çar com o projeto de ampliação 
do cemitério e construção da casa 
mortuária”, disse a presidente da 
junta, defendendo que os rebordo-
senses não podem padecer com os 
erros do passado. 

O presidente da câmara esclare-
ceu que o projeto atual é diferente 
do que o anterior executivo tinha 
pensado e obrigou a um forte inves-
timento da câmara na compra de 
terrenos. “Há ali uma fábrica que 
terá de ser deslocalizada até ao 
final do ano e uma casa que teve 
de ser adquirida pela autarquia 
de forma a avançar com o alarga-
mento e com a construção da casa 
mortuária”, explicou o autarca, ga-
rantindo que o projeto contempla, 
ainda, a requalificação da parte 
frontal do cemitério.

Durante a sessão, foram anun-
ciados outros projetos para a fre-
guesia, como o apoio à requalifi-
cação do quartel dos bombeiros 
de Rebordosa, a criação de uma 
creche no antigo jardim de infância 
do Muro, a pavimentação de várias 
ruas e a construção de passeios em 
vários locais da freguesia.

Outra obra que vai avançar até 
ao final do ano é a pavimentação 
entre o centro escolar e a Avenida 
Engenheiro Adelino Amaro da Cos-
ta, que já estava projetada há vários 
anos.   

A câmara está também a proje-
tar um bar para o parque da cidade, 
que deverá ser construído entre os 
terrenos da petanca e o parque in-
fantil e “vai dignificar a cidade de 
Rebordosa”.

Sobre a requalificação da EB 2/3 
de Rebordosa, Alexandre Almeida 
garantiu que as obras deverão de-
morar cerca de oito meses. Durante 
a intervenção, alguns alunos vão ter 
aulas em contentores, mas o presi-

dente da câmara assegurou que a 
retirada do amianto será feita aos 
sábados, para minimizar os riscos 
para as crianças.

Avança ligação
da zona industrial

à A41 

Até ao final do mandato, Rebor-
dosa terá também uma ligação da 
zona industrial à A41, obra que o 
executivo da junta considera de ex-
trema importância para a freguesia. 

“Contamos convosco para re-
por aquilo que injustamente nos 
foi retirado durante anos.”, disse 
Salomé Santos, ao executivo da câ-
mara municipal de Paredes.

Alexandre Almeida garantiu 
que a obra vai avançar dentro 
de dias, devendo ficar bastan-
te adiantada até ao final do ano. 
“Esta foi uma das obras mal pla-
neadas pelo anterior executivo 

que em véspera de eleições as-
sinou o contrato com o emprei-
teiro. Quando fomos a avançar 
com a obra percebemos que os 
proprietários dos terrenos ain-
da nem sequer tinham sido con-
tactados”, disse o autarca, garan-
tindo que esse trabalho foi feito 
ao longo deste ano.

Um dos temas trazidos a deba-
te pelos moradores, foi a falta de 
transportes públicos na freguesia.  
Houve queixas relacionadas com a 
falta de condições das camionetas 
e o facto de a operadora de trans-
portes ainda não ter introduzido o 
andante.

O presidente da câmara de Pa-
redes reconheceu que a Pacense 
foi a empresa que mais se atrasou 
na integração do andante, estando 
ainda a operar no sistema mono-
modal. Se até dezembro não passar 
para o sistema intermodal, a empre-
sa poderá perder a concessão junto 
da Área Metropolitana do Porto, fri-
sou o presidente.
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EN15 em Vandoma
vai ter rotunda junto à farmácia

uA câmara pretende avançar com a obra para melhorar a circulação naquela zona e reduzir o perigo para os peões. 

Centro de convívio na
antiga escola do Bacelo 

Entre as diversas obras anunciadas pelo 
presidente da câmara para Vandoma está a 
requalifi cação da antiga escola do Bacelo, 
que foi entregue a uma associação da fregue-
sia, mas, segundo a autarquia, tem estado fe-
chada.

A autarquia pretende retomar a posse do 
edifício, reabilitá-lo, colocando-o ao serviço 
da população. “Estamos dispostos a fazer 
esse investimento em conjunto com a jun-
ta, adquirindo uma carrinha para trans-
portar os idosos”, frisou Alexandre Almeida.

Até ao fi nal do mandato a câmara tam-
bém vai avançar com a requalifi cação do adro 
da igreja de Vandoma, a pavimentação de vá-
rias ruas, colocação de iluminação e constru-
ção de passeios.

Outro dos projetos anunciados foi o 
parque de lazer, que deverá nascer junto ao 
parque desportivo, já no próximo ano. Após 
a conclusão deste a obra a câmara pretende, 
também, avançar com a instalação de um sin-
tético no campo de futebol do Vandoma.

Câmara avança com saneamento
na Sobreira já no próximo ano

uO compromisso foi assumido pelo presidente da câmara em mais uma presidência participativa realizada no sul do concelho. 

O 
PRESIDENTE da camara de Pare-
des, Alexandre Almeida, garantiu, 
na presidência participativa realiza-
da na freguesia de Sobreira, a 18 de 
outubro, que a câmara vai avançar 

com a construção do saneamento na parte sul 
do concelho, nos próximos dois anos.

O autarca reconheceu que o concelho de 
Paredes tem “enormes carências no abaste-
cimento de água e saneamento” e garantiu 
que a câmara tem estado a negociar com a 
concessionária para retirar a zona sul do con-
celho da concessão, sendo a câmara a avançar 
com a construção do saneamento nesta zona.

No orçamento para 2020 já está previs-
ta uma verba de meio milhão de euros para 
avançar com as obras nas freguesias de So-
breira e Recarei. “Na Sobreira, o saneamen-
to vai começar a ser construído na estrada 
principal e aquela mini ETAR que já existe 
vai servir para tratar os efl uentes destes 
prédios na parte mais a norte da fregue-
sia”, adiantou.

Durante a sessão de trabalho, o autarca 

A 
ESTRADA NACIONAL 15 vai ser 
alvo de uma intervenção junto à 
farmácia da Senhora da Guia, em 
Vandoma, onde será construída 
uma rotunda. A preocupação da 

câmara de Paredes é tornar a circulação na-
quela zona mais segura. 

 “A requalifi cação daquele espaço é 
uma das nossas prioridades. Temos tido 
várias reuniões com a Infraestruturas de 
Portugal (IP) para resolver esta situação, 
que passará pela construção de uma ro-
tunda”, sublinhou o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, na presidência 
participativa realizada na freguesia de Vando-
ma, no passado dia 22 outubro.

Grande parte do trajeto da EN 15 em 

Vandoma não tem passeios, tendo a popula-
ção de caminhar nas bermas da estrada com 
grande movimento. Além disso, naquela zona 
param todos os dias vários autocarros para le-
var e trazer crianças da escola.

Segundo o autarca, a IP concordou tam-
bém com a construção de uma outra rotunda 
na Regedoura, junto ao cruzamento que dá 
acesso a Rebordosa, obra que será construída 
no próximo ano. 

A ideia agradou aos moradores e também 
ao presidente da junta de Vandoma, José 
Cunha, que reconheceu que a rotunda vai 
permitir uma “alteração signifi cativa ao trá-
fego e benefi ciar peões e automobilistas”. 

A população de Vandoma pediu, ainda, a 
colocação de lombas na rua entre o café Bom 
Sucesso e a rotunda do campo de futebol, 
para limitar a velocidade dos automobilistas. 
Alexandre Almeida garantiu que já foi aberto 
um procedimento para a instalação de lom-
bas nesta e noutras estradas do concelho com 
o mesmo problema.

Sobre o saneamento, que em Vandoma 
continuará a ser responsabilidade da Bewater, 
o autarca assumiu que só poderão ser feitas 
novas ligações quando as obras na ETAR de 
Campo, em Valongo, estiverem concluídas.

HELENA NUNES
— texto —

foi confrontado com várias questões sobre a 
falta de saneamento na freguesia. Uma mo-
radora do edifício variante 1 queixou-se da 
taxa extra de 750 euros mensais que está a ser 
cobrada desde agosto aos moradores do pré-
dio para descarregar uma fossa que recebe o 
saneamento do edifício variante 1 e das habi-
tações unifamiliares da Rua Luís de Camões.

Os moradores não se opõem ao paga-
mento de uma taxa de saneamento, mas 
defendem que deve ser a câmara a respon-
sabilizar-se pela limpeza da fossa que está 
localizada num terreno propriedade do 
município. 

O presidente da câmara mostrou-se soli-
dário com os moradores e garantiu que a câ-
mara vai avançar gradualmente com a cons-
trução do saneamento e assegurar a descarga 
das fossas sépticas nos locais onde não há 
ligação à rede, cobrando uma taxa “justa”. 

Outros investimentos 

Até ao fi nal do mandato a câmara pre-
tende também construir o loteamento junto 
ao complexo desportivo da Sobreira, que foi 

assumido pelo anterior executivo em contra-
partida pela cedência do terreno para a cons-
trução do complexo.

Prevista está também a pavimentação da 
estrada nacional 610, desde Santa Comba até 
à escola primária de Alvre, assim como todas 
as ruas em terra batida. 

O município vai ainda colocar iluminação 
pública em outras ruas da freguesia, adaptar 
o edifício da junta de freguesia para acolher 
um espaço do cidadão e comparticipar as 
obras de conservação da igreja matriz da So-
breira, que já estão em curso, com um apoio 
de 50 mil euros.  

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com
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MARIA AMÉLIA DIAS-MARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

— CLIPÊUTICA — 

●Pós graduada em Hipnose Clínica 
●Doutorada em Ciências da Educação
●Mestrada em Educação Especial 
●Especializada em deficiência

Quando se trata de um ente querido dizemos que par-
tiu, desejamos que descanse em paz e detemo-nos numa 
despedida temporária de “Até um dia!”. A palavra morte é 
geralmente evitada e adiamos o “Adeus” definitivo, na es-
perança de um reencontro numa outra dimensão. 

Hoje fala-se muito sobre a morte mas relativa a tragé-
dias, violências, epidemias… mas não consideramos, ver-
dadeiramente, ser atingidos por ela. 

Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, nunca esta-
mos preparados para perder alguém.

Não vale a pena fugir, o luto não pode ser evitado. É 
um processo com que todos (ou quase todos) vamos ter de 
lidar na vida. Tanto a pessoa enlutada como aqueles que a 
rodeiam não devem negar, disfarçar o assunto ou fazer de 
conta que não se passou nada. 

Mariana, 19 anos, perdeu o irmão num acidente de mota, 
2 dias antes do casamento deste. “Principalmente pelos meus 
pais, mas também pela noiva do meu único irmão, não tive tem-
po para chorar, tratei de tudo. Não sei onde fui buscar forças.” Di-
zia-me, agora, com 38 anos e os olhos vermelhos e dilatados, 
mas sem chorar. Não consegue dormir tem pesadelos e, desde 
daquele dia, que toma antidepressivos e ansiolíticos.

O luto tem de ser percebido como natural, não negado 
ou disfarçado

Nunca diga a alguém que sofre: “Não chores, não 
fales disso, não fiques triste!”

O luto não é uma doença ou síndrome, é um proces-
so natural e necessário de ser vivido que não deve ser, à 
partida, inibido por medicação.

No entanto, por vezes certas situações requerem mais 
do que apenas o tempo para ultrapassar.

Situações em que a pessoa bloqueia os seus sentimentos, 
continua o seu dia a dia como se nada tivesse acontecido. 

Situações em que o luto se prolonga no tempo, por 
anos, seja por incapacidade em “deixar ir” quem faleceu ou 
por culpa em finalmente dizer adeus. 

Nestes casos, o luto não está a ser feito. Não está a ser 
permitido que a dor venha e depois se desvaneça, não está 
a ser realizado o processo natural de catarse e poderá ser 
necessária ajuda profissional para ultrapassar a perda. 

É importante salientar situações em que as crianças se 
deparam pela primeira vez com a morte aquando da 
perda de um familiar.

 Frequentemente as crianças que são “protegidas” do con-
ceito da morte, não são levadas a funerais, não são informadas 
que certa pessoa conhecida (mas não próxima) faleceu. Esta 
é uma prática frequente mas nociva, porque a criança acaba 
por enfrentar o que significa morrer apenas quando tal ocorre 
com os que lhe são próximos. Esta situação é ainda agravada 
quando os adultos, na convicção de que as crianças que não 
percebem o que significa morrer, não lhes dão o espaço para 
fazerem perguntas ou para fazerem o luto. 

A pessoa enlutada tem direito à sua dor, à sua tristeza 
e tem de chorar e encontrar o seu próprio espaço para 
o fazer.

A forma e o tempo para lidar com o luto depende de mui-
tos fatores. Perante uma perda tão significativa como é a mor-
te, é necessário um grande respeito por si próprio para com a 
sua própria dor e receber o respeito dos outros porque a forma 
de lidar com o luto é diferente de pessoa para pessoa. 

É necessário espaço para falar e ser ouvido, para relem-
brar momentos bons, reconhecer e admitir que sente sau-
dade e que sente dor. 

Todos temos o direito a chorar,
Todos temos o direito a estar tristes,
Todos temos o direito a lembrar quem partiu

A
lém do presidente 
foram condenados 
outros dois ele-
mentos do executi-

vo que liderou a junta entre 
2009 e 2013.

O tribunal de Penafiel con-
denou um antigo presidente 
de junta de freguesia de Pero-

O 
município de Pa-
redes está entre os 
nomeados para o 
prémio “Municípios 

do Ano – Portugal 2019”. 
A nomeação está relacio-

nada com uma candidatura 
intermunicipal com o projeto 
Parque das Serras do Porto, 
que abrange os municípios 
de Paredes, Valongo e Gon-
domar.

Nesta sexta edição do 
prémio, diz a organização, 
houve 51 candidaturas, ten-
do sido nomeados projetos 
de 37 municípios para nove 
categorias regionais, a cate-
goria intermunicipal e para o 
grande prémio final. 

Os resultados serão co-
nhecidos a 15 de novembro, 
na cerimónia de entrega de 
prémios, que terá lugar no 
Mosteiro de Arouca, municí-
pio que venceu a edição do 
ano passado.

Os Prémios “Municípios 

Projeto ‘Serras do Porto’
vale nomeação para prémio

“Municípios do ano”
uOs resultados serão conhecidos a 15 de novembro, no Mosteiro de Arouca.

HELENA NUNES
— texto —

do Ano” é uma iniciativa da 
Universidade do Minho, atra-
vés da plataforma UM-Cida-
des, destinada a reconhecer 
e premiar as boas práticas 
em projetos implementados 
pelos municípios com impac-
tos assinaláveis no território, 

na economia e na sociedade, 
e que promovam o cresci-
mento, a sustentabilidade e 
a inclusão.

“Pretende também co-
locar na agenda a temáti-
ca da territorialização do 
desenvolvimento, perspe-

tivada a partir da ação das 
autarquias, bem como va-
lorizar realidades diversas 
que incluam as cidades e os 
territórios de baixa densi-
dade nas diferentes regiões 
do país”, acrescenta a nota 
de imprensa. 

Antigo presidente de junta
do concelho de Penafiel
condenado por peculato

selo, concelho de Penafiel, a 
cinco anos de pena suspensa, 
num processo de peculato e 
violação de regras orçamentais.

Segundo a Procurado-
ria Geral Distrital do Porto, a 
pena suspensa foi aplicada 
na condição de este devolver 
à autarquia 15 mil euros de 

que se terá apoderado.
No mesmo processo foram 

condenados outros dois mem-
bros do executivo, que exerceu 
funções entre 2009 e 2013. 
A tesoureira foi condenada a 
uma pena de um ano e dois 
meses de prisão, suspensa na 
sua execução por igual perío-

do, assim como uma multa. 
O secretário foi condena-

do a uma pena única de dois 
anos e dois meses de prisão, 
também suspensa por igual 
período, na condição de en-
tregar 1500 euros a uma ins-
tituição particular de solida-
riedade social.
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EDUARDO OLIVEIRA COSTA*

BILHETE POSTAL

“Há muito mais humanidade nos 
hospitais, os enfermeiros, os médi-
cos, todo o pessoal é muito atencioso 
e percebem que tratam com pessoas 
que sofrem”. Este elogio que ouvi num 
hospital central diz bem do quanto o 
nosso país evoluiu. As pessoas são tra-
tadas como tal e não como processos, 
papéis, ou pessoas que chateiam.

Assisti a um episódio que diz bem 
dessa elogiável atitude. Num exten-
so corredor hospitalar, uma senhora de 
idade avançada, de bengala, abordou 
uma assistente hospitalar dizendo-se 
perdida. A assistente conseguiu perce-
ber onde era o seu quarto. “É ao fundo 
deste corredor, lá bem no fundo. Por-
que veio para tão longe? - a senhora 
enfermeira disse-me para eu cami-
nhar... Obrigado, já estou a ver onde 
é”, disse a paciente. A assistente, pron-
tamente respondeu “eu acompanho-a 
até lá, ainda é longe, pode perder-se”.

Este e tantos outros exemplos são 
dignos de registo e devem ser divulga-
dos. Haverá por certo razões de queixa. 
Em todas as profissões há sempre me-
nos bons profissionais. As notícias so-
bre estes (maus) exemplos são muito 
difundidas. Porque são aquelas de que 
há queixa dos cidadãos. Os bons exem-
plos raramente são falados, pois os be-
neficiários, naturalmente que não an-
dam a contar que foram bem atendidos. 
Não andam, mas deviam andar. Afinal, 
já existe um livro para reclamações e 
outro para elogios. Era útil e incentiva-
dor que os bons exemplos fossem regis-
tados.

Uma coisa temos por certa: sem nos 
darmos por conta, o nosso país evolui 
muito e para melhor em muitas coisas. 

*Jornalista, Presidente da Associação 
Nacional da Imprensa Regional 

HOSPITAIS 

Misericórdia
de Paredes

organiza “Sarau
de Humor”

A Santa Casa da Misericórdia de Pare-
des vai realizar mais uma edição do 
“Sarau de Humor”, “Rir é o melhor 

Remédio”.
O Sarau decorre nos dias 4 e 5 de no-

vembro, na Casa da Cultura de Paredes, 
entre as 14h e as 16h30. 

A atividade insere-se no programa Si-
nergias XXI, que resulta de uma parceria 
entre diversas instituições sociais do con-
celho de Paredes com o objetivo de, em 
conjunto, planear e organizar atividades 
direcionadas para a comunidade sénior.

Em palco vão estar várias instituições 
do concelho de Paredes e misericórdias 
do distrito do Porto a apresentar sketches 
humorísticos com os seus utentes, funcio-
nários e voluntários.  

U
M INCÊNDIO causou na passada ter-
ça-feira, 29 outubro, estragos numa 
habitação localizada na cidade de 
Paredes.

O alerta foi dado pelas 10h15. Segundo 
o comandante dos bombeiros voluntários de 
Paredes, José Morais, o incêndio consumiu as 
águas furtadas da habitação, que funcionava 
como arrecadação. “Ardeu a parte lateral 
dessa arrecadação e todo o material que 
lá estava guardado, roupas, eletrodomés-
ticos velhos, etc. A casa fica habitável por-
que não houve danos estruturais”, frisou.

Houve necessidade de retirar algumas 
pessoas da casa, mas o incêndio foi rapida-
mente controlado.

No local estiveram oito bombeiros, apoia-
dos por três viaturas e também a GNR.

Incêndio causa estragos
em habitação em Paredes

Provas do vinho novo e sabores tradicionais
em destaque no São Martinho

A 
FEIRA DE SÃO MARTINHO co-
meça já no próximo dia 9 de no-
vembro e prolonga-se até dia 20 
do mesmo mês. Ao longo de uma 

semana e meia, Penafiel mantém a tradição 
através da exposição de vários produtos, 
gastronomia da região, provas de vinho 
novo, mostras de gado e artesanato, ma-
gustos e animação musical.

A partir das 10h00, de dia 8 de novem-
bro, a tenda gigante na Quinta de Puços 
(junto ao Largo da Ajuda) vai abrir ao pú-
blico. Neste espaço os visitantes poderão 
fazer as provas do vinho novo, degustar a 
gastronomia típica da região e ainda as-
sistir às atuações de grupos e ranchos fol-
clóricos. Além disso, nos dias 11 e 17, pelas 
17h00, vão realizar-se os tradicionais ma-
gustos de São Martinho, onde a castanha 
é a rainha. A mostra e venda de artesanato 
vai decorrer no Largo da Igreja da Miseri-
córdia, a partir de dia 9.

No dia 10 de novembro, o ponto alto 
será o desfile etnográfico dos Ranchos Fol-
clóricos de Penafiel, às 14h30, desde a Pra-
ça da Escritaria até ao Largo da Ajuda. 

O Pavilhão de Feiras e Exposições de 
Penafiel vai acolher, no dia 10, a mostra e 
venda de gado bovino, no dia 11, a mostra 
e venda de gado cavalar e, nos dias 15, 16 
e 17, a habitual XXII Concentração Motard, 
organizada pelo Moto Clube Vale do Sousa 

com o apoio da Câmara Municipal de Pe-
nafiel.

Este ano, a programação inclui também 

a “Color Run pela Diabetes” de 6km, que se 
vai realizar no dia 17, às 10h, com partida 
no Parque da Cidade de Penafiel. 
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Rota dos Condomínios
celebra terceiro aniversário

 A Rota dos Condomínios fez três anos no passado dia 25 de outubro, assinalando a data com um convívio com os seus colaboradores
      e respetivas famílias, reforçando assim o espírito de equipa e compromisso sempre presentes nesta equipa de trabalho. 

O 
projeto foi criado por 
Alzira Pinto, de 47 anos, 
natural de Mouriz, Pa-
redes, no seguimento 
da experiência profi s-

sional adquirida na área da adminis-
tração de condomínios desde 2008. 

A empresa com escritórios na 
Avenida da República, n.º 136, loja 2, 
R/Ch, em Paredes, atua sobretudo no 
concelho de Paredes e outros municí-
pios da região, como Penafi el, Lou-
sada, Valongo, Porto, etc, procu-
rando marcar a diferença 
pela relação de pro-
ximidade que man-
tém com clientes e 
fornecedores.

Prestar servi-
ços de excelência 
e atender às necessidades e expectativas dos clientes são 
as grandes preocupações da empresa. “As pessoas são 
a nossa prioridade. Dedicamos o nosso tempo a ouvir 
e a resolver os problemas nos seus condomínios, pro-
curando dar sempre respostas o mais rápido e efi caz 
possível”, explica Alzira Pinto, admitindo que esta política 
da empresa tem ajudado a marcar a diferença no mercado. 

A empresa investiu este ano numa nova ferramenta 
digital que vai permitir melhorar o serviço e facilitar a co-
municação com o cliente. 

MUDANÇA E INOVAÇÃO
A UM PASSO DE SI

 

A ferramenta consiste numa apli-
cação para smartphones que permi-
te a qualquer condómino registar 
uma ocorrência, acompanhar o seu 
desenvolvimento e estar a par de 
toda a parte técnica do edifício. 
“O cliente pode ir acompanhan-
do as avarias/manutenções ao 
longo do ano e até os timing’s 
para as suas resoluções”. 

Depois de o cliente registar a 
ocorrência, seja ela uma avaria no 

elevador ou uma lâmpada 
fundida, é enviada uma 

notifi cação à empre-
sa, que de imedia-

to encaminha o 
assunto para o 
depar tamento 
competente.

“Isto permite que o problema seja resolvido 
de forma mais rápida, mantendo sempre o con-
dómino informado sobre o estado da avaria e 
tempo estimado para a sua resolução”.

Embora a aplicação esteja ainda em fase de tes-
tes em alguns condomínios, os clientes têm reco-
nhecido a melhoria nos serviços prestados. Até ao 
final do ano a ferramenta deverá ser disponibilizada 
a todos os condomínios da empresa.

Quais os projetos que a empresa tem para um 
futuro próximo? Continuar a trabalhar para manter 
os padrões e se possível atingir a excelência na qua-
lidade dos serviços prestados.

projeto foi criado por 
Alzira Pinto, de 47 anos, 
natural de Mouriz, Pa-
redes, no seguimento 
da experiência profi s-

sional adquirida na área da adminis-
tração de condomínios desde 2008. 

A empresa com escritórios na 
Avenida da República, n.º 136, loja 2, 
R/Ch, em Paredes, atua sobretudo no 
concelho de Paredes e outros municí-
pios da região, como Penafi el, Lou-
sada, Valongo, Porto, etc, procu-
rando marcar a diferença 
pela relação de pro-
ximidade que man-

A ferramenta consiste numa apli-
cação para smartphones que permi-
te a qualquer condómino registar 
uma ocorrência, acompanhar o seu 
desenvolvimento e estar a par de 
toda a parte técnica do edifício. 
“O cliente pode ir acompanhan-
do as avarias/manutenções ao 
longo do ano e até os timing’s 
para as suas resoluções”. 

Depois de o cliente registar a 
ocorrência, seja ela uma avaria no 

elevador ou uma lâmpada 
fundida, é enviada uma 

notifi cação à empre-
sa, que de imedia-

to encaminha o 

Convívio com os colaboradores e famílias

ECONOMIA  &  NEGÓCIOS
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Campeonato de Portugal    |    Gondomar, 0  —  Paredes, 1

N
a oitava jornada do Campeonato de 
Portugal, o Paredes deslocou-se a 
Gondomar para defrontar a equipa 
local. O conjunto gondomarense de-

frontava a turma de Paredes depois de três de 
derrotas consecutivas. Já os paredenses che-
gavam a Gondomar depois de um empate na 
ronda anterior.

Os locais até entraram melhores e com 
vontade em ter o controlo do jogo, mas as di-
ficuldades em entrar no último terço mostra-
ram-se essenciais na falta de golos. A equipa 
visitante “não se alarmou” e conseguiu chegar 
à vantagem no marcador. Aos 35 minutos, 
Madureira apareceu isolado, numa jogada de 
contra-ataque, e inaugurou o marcador.

A turma de Gondomar procurava reagir, 
mas a concentração dos homens orientados 
por Eurico Couto foi determinante para impe-
dir os da casa “de faturar”.

O Paredes procurou “tomar as rédeas” da 
partida e superiorizou-se no encontro, a equi-
pa paredense teve ainda oportunidades para 
dilatar a vantagem, mas “voltou a pecar” na 
hora de finalizar.

Até ao final do encontro, o resultado não 

Madureira deu três pontos
CRISTINA BORGES

— texto e foto —
se manteve inalterado e o União Sport Clu-
be de Paredes conquistou a terceira vitória 
do campeonato. A equipa paredense ocupa 
atualmente a nona posição, com 12 pontos, 
os mesmos que o oitavo classificado. 

Já, o Gondomar averbou a quinta derrota 
da época e está num dos lugares de despro-
moção. A equipa gondomarense é 16.ª classi-
ficada e contabiliza apenas cinco pontos.

No final do jogo, Eurico Couto considerava 
que o resultado podia ter sido mais expressi-
vo: “Um jogo no qual fomos dominadores em 
grande parte do encontro e estivemos sempre 
mais próximos de aumentar a vantagem do 
que o adversário igualar. Pecámos por não ter-
mos sido capazes de concretizar pelo menos 
mais uma das várias situações de golo”.

O técnico paredense desvalorizou a posi-
ção classificativa do adversário. “O Gondomar 
é equipa para andar nos lugares cimeiros” e 
acrescentou: “ganhar valoriza mais o nosso 
desempenho e alerta pra um campeonato 
cada vez mais competitivo como se tem visto”.

Sobre “a falta de pontaria no sector ofen-
sivo”, Eurico Couto assegura: “O importante é 
criar as situações, umas vezes vamos marcar 
mais, outras vezes menos, ainda assim é im-
portante salientar que somos a melhor defesa 
do campeonato”.

ARQUIVO

Divisão Elite da AF Porto    |    Aliados de Lordelo, 3  —  Lixa, 2

Cinco jogos consecutivos sem perder

CRISTINA BORGES
— texto e foto —

treava o novo treinador, José Campos.
Apoiada pelos seus adeptos, a equipa 

da casa entrou melhor e dominava o en-
contro quando foi apanhada desprevenida. 
Aos 23 minutos, Lula colocou os lixenses 
em vantagem com um golo criado através 
de uma jogada de contra-ataque. Mas o 
conjunto orientado por Juvenal Brandão 
não se deixou abalar e reagiu de forma ime-

diata. Chiquinho empatou a partida, dois 
minutos depois, após a conversão de uma 
grande penalidade e, logo a seguir, Carlão 
implementou a reviravolta no marcador ao 
fazer o 2 - 1.

Até ao final do primeiro tempo, o Alia-
dos ainda criou oportunidades para dilatar 
os números do marcador, mas 2 – 1 era o 
resultado estabelecido ao intervalo.

Na segunda parte, os homens da casa 
voltaram a entrar melhores e não demora-
ram muito até ampliarem a superioridade. 
Diogo Preto estabeleceu o 3 – 1, aos 52 mi-
nutos.

A caminhar para o final, o resultado 
parecia “estar fechado”, mas a dez minutos 
do fim, Kenny, de cabeça, deixou os lorde-
lenses “em alerta” ao reduzir para o 3 – 2. 
Apesar do golo sofrido, a turma de Lordelo 
mostrou-se concentrada até ao apito final 
e garantiu a quarta vitória da temporada.

Atualmente, o Aliados de Lordelo é sex-
to classificado e está a quatro pontos dos 
lugares cimeiros, contabilizando 15 pontos 
(os mesmos que o 4.º classificado, o Tirsen-
se). Já, o Lixa soma apenas cinco e ocupa 
o primeiro lugar da zona de despromoção.

No final da partida, Juvenal Brandão recu-
sa falar em “sabor especial” da vitória: “Todos 
os jogos merecem muito empenho. Não 
podemos nunca abrandar sob pena de ser-
mos ultrapassados pelo adversário. Todas 
as vitórias têm um sabor especial”.

O Aliados de Lordelo somou o quinto 
jogo sem perder e está a quatro pontos dos 
primeiros classificados. Realidade que o 
técnico não tem dúvidas e que “é fruto da 
competitividade do campeonato: “Este 
campeonato é extremamente competiti-
vo e vai ser assim até ao final. Não vejo 
ninguém a distanciar-se na parte supe-
rior da classificação e as equipas vão 
perder vários pontos ao longo da época 
dado o equilíbrio entre todos”.

Antevendo a próxima jornada, onde o 
conjunto de Lordelo volta a jogar fora, e onde 
ainda não conseguiu vencer, Juvenal Brandão 
antecipa: “O São Pedro da Cova será um ad-
versário muito difícil. Todos sabemos disso 
e além disso têm vindo a melhorar. Temos 
de ser o melhor Aliados da época para sair-
mos de lá com os 3 pontos”.

D
epois de não ter conseguido ven-
cer, novamente “fora de portas” 
na ronda anterior, o Aliados de 
Lordelo voltou a “jogar em casa”, 

onde ainda não foi derrotado esta época. 
O adversário da jornada era o Lixa, que es-
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P
revia-se um jogo intenso e de emo-
ções fortes no embate entre Aliança 
de Gandra e Rebordosa. Os dois pri-
meiros classificados da Divisão Elite 

defrontaram-se na nona jornada da prova 
com a certeza de que a vitória garantia o pri-
meiro lugar da tabela classificativa. 

O Aliança de Gandra chegava à partida 
“em posição de líder”, mas o Rebordosa en-
trou determinado em recuperar o lugar con-
quistado na época anterior. A equipa orien-
tada por Tonanha “não estava disposta a 
perder tempo” e adiantou-se no marcador 
nos primeiros dez minutos de jogo. Num ba-
timento de um pontapé de canto, Hugo Silva 
apareceu sozinho ao segundo poste e fez o 
primeiro golo do encontro.

O tento deu tranquilidade aos visitan-
tes que se sentiram mais confortáveis em 
procurar o segundo. Apesar das investidas, 
os rebordosenses não conseguiam ampliar 
a vantagem e acalentaram a esperança dos 
gandrenses em chegar ao empate. Os da casa 
tiveram hipótese de o fazer, mas Luís Nunes 
e Cardoso desperdiçaram as oportunidades.

Mesmo em cima do intervalo, o Rebor-
dosa dispôs da melhor oportunidade do pri-
meiro tempo. Rui Miguel quase surpreendia 
Brandão, na recarga Ricardo Teixeira não con-
seguiu bater o guardião gandrense.

À entrada para a segunda parte, Mário 
Rocha implementou uma substituição tripla, 
que nem teve tempo de se ambientar. Logo 
aos dois minutos, e quase numa réplica do 
primeiro golo, o Rebordosa chegou ao segun-
do, por intermédio de Ricardo Fernandes.

O conjunto da casa foi “obrigado a 

penalidade. Na sequência do lance, 
Ramiro, estava em aquecimento, foi 
expulso.

Com o marcador novamente 
empatado, o conjunto do concelho 
de Paredes mostrou uma boa rea-
ção e marcou logo de seguida. Gue-
des fez o 2 – 3 aos 73 minutos e, já 
no período de compensação, Chico 
fixou o 2 – 4. Ainda no período de 
descontos, Paiva foi expulso com 
vermelho direto.

O Nun’Álvares terminou o encon-
tro reduzido a nove elementos, mas 
conquistou a quarta vitória da tem-
porada. A equipa de Recarei está no 
4.º lugar com 15 pontos, o Estrelas de 
Fânzeres é 14.º classificado com sete.

No final da partida, Eduardo 
Moreira não tinha dúvidas sobre a 
justiça do resultado: “A equipa tra-
balhou muito, como tem feito em 
todos os jogos, e mesmo não sen-
do dos melhores jogos em termos 
de qualidade a vitória ajusta-se 
perfeitamente”. O treinador do 
Nun’Álvares apontou “a diferença 
pontual de apenas cinco pon-
tos (antes do jogo) e o ambiente 

Divisão Elite da AF Porto    |    Aliança de Gandra, 0  —  Rebordosa, 2

Dérbi paredense define novo líder
CRISTINA BORGES
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reerguer-se” e tentou até ao último minuto 
ameaçar a baliza de Rica, mas a pontaria dos 
gandrenses foi desajustada e não permitiu al-
terar o resultado até ao apito final.

A vitória por 0 – 2 permitiu ao Rebordosa 
ascender ao primeiro lugar da tabela classifi-
cativa, pela primeira vez esta época, com 19 
pontos, os mesmos que o 2.º classificado, o 
Marco 09. Já, o Aliança de Gandra caiu ao ter-
ceiro posto com menos um ponto.

No final do encontro, Mário Rocha mos-
trava-se visivelmente triste com a primeira 
derrota da época: “Foi um jogo em que tudo 
nos correu mal. Começou logo na prepara-
ção com a lesão de dois jogadores impor-
tantes, o que causou alguma intranquili-
dade na equipa. Já no jogo, não entrámos 
bem e sofremos um golo logo nos minutos 
iniciais. O adversário esteve melhor que 
nós na primeira parte, ainda que sem nos 
causar perigo, mas chegou ao intervalo 
a vencer com toda a justiça. No intervalo, 
tentei mudar algumas situações e acari-
nhar os jogadores para a segunda parte, 
mas voltar a sofrer um golo novamente 
nos minutos iniciais afeta qualquer equi-
pa. A partir daí, tivemos muitas dificulda-
des em encontrar-nos e foi um dia menos 
bom da minha equipa, mas que não apaga 
o que temos feito até agora”.

Apesar da perda da liderança, o técnico 
gandrense garante: “Agora vamos trabalhar 
como temos feito até aqui. Já fizemos mui-
tas coisas boas no passado e vamos conti-
nuar a fazê-lo no futuro. Quanto mais de-
pressa vier o próximo jogo melhor”.

Do outro lado, Tonanha não escondia a 
satisfação pelo resultado alcançado pela sua 
equipa: “Acho que foi um grande jogo de 

futebol a fazer jus à classificação das duas 
equipas e considero que não há margem 
para dúvidas de que fomos melhores que 
o adversário e que ganhamos bem. Sabía-
mos que tínhamos um grande opositor 
pela frente e que não podíamos facilitar, 
mas a minha equipa entrou muito perso-

nalizada e não demos grande hipótese ao 
adversário de nos assustar”.

Sobre a recuperação do primeiro lugar, 
o técnico rebordosense considera: “Este é 
um dos lugares onde queremos acabar a 
temporada. É mérito dos meus jogadores e 
estou muito contente com a atitude deles”. 

Divisão Honra da AF Porto    |    Estrelas de Fânzeres, 2  —  Nun’Álvares, 4

Nun’Álvares mantém proximidade
aos lugares cimeiros

CRISTINA BORGES
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complicado” para a dificuldade em 
conquistar a vitória.

Sobre a situação recorrente que 
não conseguir “segurar a vanta-
gem” durante o jogo, o técnico re-
caredense explica: “Este deixar-se 
empatar tem sido resultado de 
alguma ansiedade da equipa em 
querer fazer as coisas rápidas e 
bem. E, por vezes, a precipitação 
leva a tomar as piores decisões, 
o que nos tem custado sofrer al-
guns golos “infantis”.”

Questionado sobre o impacto 
das expulsões na gestão do plantel, 
Eduardo Moreira explica: “Infeliz-
mente desde a terceira jornada que 
temos tido várias ausências. Neste 
mesmo jogo logo aos 20 minutos 
tivemos de fazer uma substitui-
ção forçada por lesão, já para não 
falar que a preparação deste jogo 
foi algo difícil de o fazer devido a 
vários fatores. Ainda assim, e feliz-
mente, todos aqueles que têm sido 
aposta, têm demonstrado que são 
soluções válidas e a ausência de 
mais dois jogadores leva-nos, uma 
vez mais, a trabalhar mais e de for-
ma a superar essas mesmas faltas”.

N
a Divisão de Honra, o 
Nun’Álvares deslocou-se a 
Gondomar para defrontar 
o Estrelas de Fânzeres. A 

equipa de Eduardo Moreira entrou 
forte e focada no encontro, conse-
guindo chegar à vantagem logo aos 
10 minutos de jogo, por intermédio 
de João Sousa.

O golo tranquilizou o conjunto 
recaredense que “descansou de-
mais” e permitiu aos homens da 
casa chegarem ao empate, resulta-
do que se manteve até ao intervalo.

No segundo tempo, o Nun’Álva-
res teria de se aplicar para voltar a 
ficar por cima no marcador e con-
quistar a vitória. A turma de Recarei 
parecia determinada em aplicar os 
ensinamentos passados durante o 
intervalo e conseguiu fazer o 1 – 2 
através de Chico, que tinha entrado 
na primeira parte. Mas a superiori-
dade voltou a não “durar muito”, cin-
co minutos depois, Danny voltou a 
colocar o marcador empatado, atra-
vés da conversão de uma grande 

ARQUIVO
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A
s calças fi cam justas, complica-
das de apertar, a barriga está 
mais volumosa que o normal, o 
peso sobe um pouco. Será gor-
dura? O que fazer?

Nem sempre o aumento de peso está 
relacionado com um aumento da gordura 
corporal e identifi car os sintomas é o pri-
meiro passo para perceber o que se passa 
com o seu corpo.

O corpo humano possui cerca de 60% de 
água, cujo papel é crucial para o bom funcio-
namento do organismo, que equilibra cons-
tantemente os líquidos através do sistema 
linfático, tentando alcançar um perfeito ba-
lanço entre a àgua que é retida e eliminada. 

Quando existem desequilíbrios, uma 
das formas que ele tem de reagir é acumu-
lar água em certas zonas do corpo, provo-
cando o seu inchaço (edema), transtorno 
este denominado retenção de líquidos. 
Esse inchaço manifesta-se sobretudo nas 
pernas, braços, mãos, pés e barriga, tendo 
vários fatores desencadeantes. 

A falta de exercício físico, o baixo con-
sumo de água, o consumo excessivo de 
sal, o consumo de medicamentos (cortiso-
na, por exemplo), estar demasiadas horas 
sentado ou em pé, a pílula anticoncecional 
e problemas de circulação são as causas 
mais comuns para a retenção de líquidos. 

Além do referido inchaço, existem ou-
tros sintomas que o avisam que o seu cor-
po pode estar a fazer retenção de líquidos 
tais como sensação de peso nas pernas, 
dor e aumento do volume dos membros 
e/ou abdominal, aumento da celulite e re-
dução do volume urinário. 

Para perceber se realmente sofre deste 
problema pode comprimir ou apertar de 
forma contínua a pele da zona mais incha-
da e se, quando soltar o dedo, fi car marca-
do, doer ou a pele demorar algum tempo 
a voltar ao normal, é porque está a reter 
líquidos nessa zona.

O aumento da regularidade de exer-
cício físico e do consumo de água e chás 
apropriados, a diminuição de refrigerantes 
e álcool, uma alimentação rica em alimentos 
antioxidantes, em verduras, legumes, frutas e 
sementes podem ajudar a resolver o proble-
ma. Além destas, a drenagem linfática é um 
método importante e capaz de provocar a di-
minuição do inchaço e melhorar o bem estar. 

Por fi m, se verifi car que este problema 
está a prejudicar a sua rotina diária, é im-
portante relembrar que pode e deve recor-
rer ao aconselhamento de um profi ssional 
de saúde especializado, de forma a defi nir 
qual o plano que mais se adequa às suas 
necessidades.

ANA MARGARIDA BARBOSA

Departamento de Saúde
Estética Intensiva 

CLÍNICAS NUNO MENDES

É gordura ou inchaço?
Como identifi car

a retenção
de líquidos

O 
cenário foi desastroso para os em-
blemas do concelho que militam 
na 1.ª e 2.ª divisão da Associação 
de Futebol do Porto. Nenhuma das 

equipas conseguiu vencer, sendo o Parada 
a única a somar pontos. Começando preci-
samente pelo conjunto orientado por David 
Barbosa, os homens da freguesia de Parada 
de Todeia deslocaram-se ao terreno do Ra-
maldense, onde conquistaram um ponto. A 
turma visitante esteve a vencer desde o início 
da segunda parte, mas a dez minutos do fi m, 
os homens da casa conseguiram empatar a 
partida. O Parada encontra-se no 10.º lugar, 
com oito pontos, os mesmos que o adversá-
rio, que está na posição acima.

1.ª e 2.ª Divisão Distrital da AF Porto

Jornada negra para as equipas de Paredes que
competem na 1.ª e 2.ª Divisão Distrital da AF Porto

Também na série 1 da 1.ª divisão, o So-
breirense deslocou-se a um dos líderes do 
campeonato, o Aldeia Nova. O conjunto da 
Sobreira até entrou melhor e mais determi-
nado em conquistar o golo, mas a falta de 
efi cácia revelou-se determinante. Os da casa 
marcaram primeiro e Miguel Barbosa ainda 
conseguiu empatar, mas no segundo tempo, 
os agora segundos classifi cados, conquista-
ram a vitória. O Sobreirense não vence há cin-
co jornadas consecutivas e está no primeiro 
lugar acima da zona de despromoção, com 
quatro pontos.

A outra equipa do concelho a jogar na 
mesma divisão, o Vandoma, também não 
conseguiu vencer na receção ao Leverense. 
O conjunto de Rui Moreira sofreu o golo a 15 
minutos do fi m, num jogo em que a turma 
vandomense terminou reduzida a nove joga-

dores. Atualmente, o Vandoma é oitavo classi-
fi cado, somando um total de dez pontos.

Na série 2 da 1.ª divisão, o Sobrosa não 
conseguiu ultrapassar o Torrados. Numa par-
tida equilibrada, os visitantes marcaram logo 
aos oito minutos e ampliaram a vantagem 
dez aos dezoito. Mesmo “ao cair do pano”, o 
Sobrosa ainda conseguiu reduzir por inter-
médio de Tiago, mas não foi sufi ciente para 
evitar a derrota. A equipa orientada por Cris-
tiano Santos começa assim “a perder terreno” 
na luta pela permanência, está dois lugares 
acima “da linha d’água” com sete pontos.

O Baltar também perdeu na estreia do 
novo técnico, Bruno Pisco. A competir na série 
1 da 2.ª divisão, os baltarenses foram batidos 
pelo Sp. Cruz, por duas bolas. A equipa de Bal-
tar já não perdia desde a primeira jornada e 
está no oitavo posto com 11 pontos.

O 
campeonato de Portugal A1 Mas-
culino de Polo Aquático, que deci-
dirá o campeão nacional da época 
2019/2020, arrancou no passado 

Paredes vence 1.ª jornada do
campeonato nacional de Polo Aquático

uA equipa paredense foi a Lisboa vencer o Algés por 12-10.

HELENA NUNES
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da mais equilibrada da jornada, com o Pare-
des a sair vencedor por 12-10.

A primeira jornada do campeonato termi-
nou, ainda, com as vitórias do Fluvial Portuen-
se, Sporting, Pacense e Vitória.

O Fluvial venceu o Naval Povoense, por 11-
7. O Sporting derrotou a Académica de Coim-
bra, por 21-7. O Pacense bateu a AMINATA por 
22-4 e o Vitória ganhou ao Cascais WP por 29-4.

No dia 9 novembro, a equipa do concelho 
de Paredes joga em casa com o Pacense.

No campeonato feminino, o Paredes es-
treia-se a 2 de novembro, com uma receção 
ao estreante Viver Santarém. 

Ficha de jogo:

SAD 10 x SSCMP 12 (3-3; 4-4; 1-3; 2-2)
SAD - António Pombinho, Jairo Campos, Tia-
go Catarino, Catalin Caus (1), João Jardim, 
Luís Abreu (1), Jorge Lopes (1), Mauro Abreu, 
Rúben Santos (2), Cristiano Joaquim (2), Lucas 
Souza (2), Gonçalo Carmo, Sandro Figueiredo, 
Alberto Júnior (1), Manuel Pinheiro.
SSCMP - João Silva, Luís Pacheco, José Fou-
go, Jorge Carneiro, Armando Rodrigues (2), 
Rafael Sousa, Diogo Ferraz (1), Tiago Pinto, 
André Coelho, Nuno Alexandre (4), Cristiano 
Santos (2), Ricardo Teixeira (2), Jorge Sousa, 
José Saraiva (1), Xavier Sousa.

N
a 3.ª jornada do Campeonato Nacio-
nal de Hóquei em Patins 3.ª Divisão 
– Série A – a equipa do União Sport 
Clube de Paredes venceu o CRPF La-

vra por 7-3.
Os golos da formação paredense foram 

apontados por Gonçalo Figueiredo (1), Már-

cio Fonseca (3), Miguel Ferreira (2) e Ricardo 
Magalhães “Néné” (1).

Pelo CRPF Lavra marcaram André Ferreira 
(2) e Jorge Coelho (1).

O USC Paredes somou a segunda vitória 
na prova e subiu ao quarto lugar do campeo-
nato, com seis pontos.

Já o CP Sobreira, que folgou esta jornada, 
ocupa o 8.º lugar da tabela classifi cativa, com 
três pontos.

As duas equipas paredense vão defron-
tar-se no próximo domingo, na 4.ª jornada do 
campeonato. O jogo realiza-se no pavilhão da 
Casa do Povo da Sobreira, pelas 17 horas.

Campeonato Nacional Hóquei em Patins

dia 28 de outubro, com uma jornada positiva 
para a equipa de Paredes.

A formação do concelho deslocou-se a 
Lisboa, ao terreno do Algés, e conseguiu levar 
a melhor sobre o adversário, entrando a ven-
cer na prova. 

As duas equipas protagonizaram a parti-
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O
s atletas da Associação PS 
Artes Marciais estiveram 
em destaque no Europeu 
Kempo Championship 

2019, que decorreu em Vila Franca de 
Xira, nos dias 24, 25 e 26 de outubro.

Atletas de artes marciais conquistam
medalhas no campeonato europeu

uPaulo Sousa, Pedro Barbosa, Daniel Neto, João Sousa, Diogo Pinto e Rafael Pinto conquistaram seis medalhas de ouro, quatro de prata
     e dez de bronze.

Em representação da seleção 
nacional, os atletas da região con-
quistaram seis medalhas de ouro, 
quatro de prata e dez de bronze. 

A equipa da Associação PS Ar-
tes Marciais contou com seis atletas, 
Paulo Sousa, Pedro Barbosa, Daniel 
Neto, João Sousa, Diogo Pinto e Ra-
fael Pinto.

Paulo Sousa sagrou-se campeão 
europeu nas categorias equipa pu-
nhos open, armas soft masters e 
punhos soft masters. Pedro Barbo-
sa conquistou o título na catego-
ria equipa punhos open e armas soft 
16-17 anos. Já Daniel Neto venceu 
na categoria equipa punhos open.

Paulo Sousa sagrou-se também 

vice-campeão europeu em armas 
hard masters e em punhos hard mas-
ters e Daniel em armas hard 12-13 
anos e em punhos hard 12-13 anos.

As dez medalhas de bronze foram 
conquistadas por Paulo Sousa, na ca-
tegoria semi contact -75 quilos; Pedro 
Barbosa, em armas hard 16-17 anos, 
em punhos soft 16-17 anos e em semi 

contact -65 quilos; Daniel Neto, em ar-
mas soft 12-13 anos, em punhos soft 
12-13 anos e em semi contact -55 qui-
los; Rafael Pinto, em punhos soft 10-
11 anos e em semi contact -35 quilos; 
e em João Sousa, na categoria semi 
contact -55 quilos.

Já Diogo Pinto alcançou o quar-
to lugar em semi contact -45 quilos.

O 
Paredes Golfe Clube 
vai organizar durante 
o mês de novembro, 
três torneios decisivos, 
quer no Picth&Putt 

quer no golfe tradicional.
Dias 9 e 10, o campo do Aque-

duto recebe o 5.º Torneio do Ranking 
Nortenha Golf Championship, que dá 
quatro pneus novos aos vencedores. 

Uma semana depois acontece 
a fi nal do Ranking P&P 2019, cujos 
vencedores terão acesso grátis para 
os torneios internos do PGC em 2020. 

A organização espera receber 
o maior número de jogadores e vai 
entregar prémios aos 12 primeiros 
classifi cados Net. Os 10 melhores 
Gross apuram-se para a fase Mat-
chplay, que irá coroar o campeão 

Paredes Golfe Clube organiza
três torneios decisivos em novembro

uAs provas vão decorrer no Campo do Aqueduto, em Paredes, nas vertentes de Pitch&Putt e golfe tradicional.

do clube P&P.
As inscrições podem ser feitas até 

às 12 horas do dia 15 de novembro.
No dia 23 de novembro, em Vale 

Pisão, há match com a equipa local. 
O mesmo torneio conta como fi nal 
do Ranking Nortenha Golf Cham-
pionship. 

A fechar o mês, dia 30, o clube 
celebra no campo do Aqueduto o 
7.º Aniversário, com homenagens 
aos seus fundadores. Juntar a Taça 
dos Fundadores (bienal) e a Taça de 
Aniversário num evento que alia a 
componente desportiva com a ce-
lebração de um emblema.

As inscrições podem ser feitas 
até ao dia 28 novembro.

Todos os sócios e amigos do clu-
be estão convidados a participar.

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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O 
Clube TT Paredes Rota 
dos Móveis organizou 
mais uma edição do 
“Passeio TT”, um “ha-
bitué” do mês de outu-

bro. Em nota de imprensa, o clube 
diz que a prova foi organizada em 
estreita colaboração com a junta de 
freguesia de Paredes. 

“O percurso começou no cen-
tro da cidade, percorrendo os 
mais belos caminhos florestais e 
históricos da região. Foi pelos tri-
lhos cruzados mais acidentados 
de terra que os responsáveis do 
clube proporcionaram aos mui-
tos forasteiros aventura, histórias 
para contar e muita, e boa, gas-
tronomia”, refere.

As seis dezenas de participantes 
puderam usufruir dos “belos cami-

Passeio TT contou com 60 participantes
uA prova desafiou os praticantes de todo-o-terreno a conhecer alguns dos trilhos históricos do concelho e da região.

A 
segunda jornada da Liga 
Boccia Sénior do Inatel dis-
putou-se no passado fim 
de semana, em Penafiel e 

consagrou duas equipas do conce-
lho de Paredes.

A competição juntou 85 atletas 
de vários municípios da região, in-

PUB

Paredes no pódio
da Liga Boccia Sénior

cluindo 17 equipas do município de 
Paredes.

A vencedora desta jornada foi 
a equipa da câmara municipal da 
Maia. Em segundo lugar ficou a 
equipa da junta de freguesia de 
Rebordosa e em terceiro a junta de 
freguesia de Sobreira.

HELENA NUNES
— texto —

nhos e paisagens rurais do conce-
lho”, com a organização a destacar 
a Serra do Muro e o mítico “Cruzei-
ro de Baltar”.

A caminho da segunda zona, a 
organização ofereceu um reforço 
alimentar. O almoço decorreu de-
pois em Santa Comba, numa par-
ceria com a Comissão de Gestas de 
Santa Comba.

Da parte da tarde o percurso le-
vou a caravana para a zona de San-
ta Comba e à conhecida “subida 
do eucalipto”, unicamente para os 
mais apetrechados, mas que juntou 
dezenas de espetadores entre os 
restantes participantes do passeio e 
alguns curiosos.

A caravana passou depois por 
Baltar, com uma dificuldade co-
nhecida pela Rampa do Carro Ve-
lho, antes de se deslocar ao par-
que da cidade de Paredes, onde 
a organização criou uma pista de 

obstáculos para os mais corajo-
sos.

O passeio terminou já em Pare-
des, onde foi servido o jantar.

O clube TT de Paredes faz um 
balanço positivo da prova de todo-

-o-terreno, que “desafiou os mais 
aventureiros e praticantes do 
todo terreno, ficando a conhecer 
alguns dos trilhos da “Rota do Ro-
mânico” na sua envolvência com 
o Vale do Sousa”.

Preparativos para a final do campeonato
O clube TT Paredes Rota dos 

Móveis está agora a preparar a sua 
prova rainha: a grande final do Cam-
peonato Portugal Trial 4x4, que terá 
uma nova pista, à semelhança de 
2018, em Vandoma. 

A edição deste ano promete 
“enorme espetáculo”, com a pre-
sença garantida dos melhores pilo-

tos de trial a nível nacional.
As verificações administrativas, 

na Câmara Municipal de Paredes, e 
técnicas, no Parque José Guilherme, 
decorrem na tarde de sábado, 16 de 
novembro. No domingo, os pilotos 
viajam até Vandoma, local onde 
acontece a grande final do CPT4x4 
2019, a 17 de novembro.
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Clube Caçadores de Rebordosa e Clube Amigos
da Petanca dominaram campeonato do Norte

uO torneio de encerramento na variante de triplete realizou-se em Rebordosa e foi vencido pela equipa da casa.

Equipa vencedora do torneio principal Equipa vencedora do torneio de consolação

A 
temporada de petan-
ca na zona norte termi-
nou no passado dia 20 
outubro, no Clube Ca-
çadores de Rebordosa, 

com a realização do Torneio de en-
cerramento na variante de triplete.

Segundo nota de imprensa, a 
prova principal foi ganha pela equi-
pa dos anfitriões, constituída por 
Albino Costa, Manuel Costa e Abílio 
Moreira, enquanto a tripla do Clube 
Amigos da Petanca, formada por 
Augusto Matos, Guilherme Matos e 
Pedro Conceição venceu o torneio 
de consolação.

Em segundo ficou a equipa do 
Clube Amigos da Petanca, compos-
ta por Joaquim Ferreira, Manuel Oli-
veira e Márcio Araújo, e em terceiro 
lugar a equipa do Clube Caçadores 
de Rebordosa, composta por Bruno 
Moreira, Francisco Campos e Ma-
nuel Ferreira.

Na última prova da época par-

ticiparam 57 atletas (56 masculinos 
e 1 feminino) em representação de 
19 equipas de sete dos nove clubes 
federados na Associação de Petan-
ca da Zona Norte.

Bruno Moreira do Clube Caça-
dores de Rebordosa e Mónica An-
tunes do Grupo Desportivo Torre de 

Moncorvo sagraram-se campeões 
regionais de mão a mão e Agosti-
nho Alves e Maria Del Carmen Diaz, 
ambos do Clube Amigos da Petan-
ca são os vice-campeões.

Em doublete os títulos de cam-
peão regional foram conquistados 
pelas duplas Albino Costa/Manuel 

Costa do Clube Caçadores de Rebor-
dosa e Isabel Pereira/Maria Del Car-
men Diaz do Clube Petanca de Esto-
rãos/Clube Amigos da Petanca. 

Os duos Agostinho Alves/Do-
mingos Campos e Maria Emília Gon-
çalves/Maria de Fátima Silva do Clu-
be Amigos da Petanca e Clube Pe-

tanca das Taipas, respetivamente, 
são os vice-campeões.    

A equipa do Clube Amigos 
da Petanca, formada por Joaquim 
Ferreira/Márcio Araújo/Manuel Oli-
veira venceu o campeonato regio-
nal de triplete, tendo derrotado na 
final a formação do Centro Recreati-
vo e Cultural de Briteiros, constituí-
da por Henrique Barbosa/Rolando 
Martins/Paulo Lopes. Nesta variante 
não há prova feminina. 

As diversas competições foram 
disputadas por 149 atletas, 140 
masculinos e 9 femininos, ao longo 
de oito meses em seis concelhos 
nortenhos.

Na classificação individual das 
provas do campeonato, a dupla Al-
bino Costa/Manuel Costa do Clube 
Caçadores de Rebordosa obteve a 
melhor pontuação, seguida de Joa-
quim Ferreira/Manuel Oliveira do 
Clube Amigos da Petanca.

Nas 12 competições pontuá-
veis, o Clube Amigos da Petan-
ca (Lordelo, Paredes) foi o campeão 
das presenças com 76 equipas, ao 
qual se seguiu o Clube Petanca das 
Taipas (Guimarães) com 43, Clube 
Caçadores de Rebordosa (Paredes) e 
Associação Bússola Partilhada (Ílha-
vo) 36, Clube Petanca de Estorãos 
(Fafe) 31, Centro Recreativo e Cul-
tural de Briteiros (Guimarães) e Clu-
be Petanca de Rebordosa 26, Casa 
do Pessoal da RTP-Porto 11 e Grupo 
Desportivo Torre de Moncorvo 6.
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Professora Sílvia Santos    ●    Agrupamento de escolas de Sobreira
..................................................................................................................................................................................................................

O 
Agrupamento de Escolas de So-
breira continuará com o projeto 
de correspondência interesco-
las, na área de Inglês Curricular 

(3.º/4.º anos) promovendo, uma vez mais, o 
respeito pela interculturalidade e o conhe-
cimento de outras culturas e de outros cos-
tumes, recorrendo ao uso da língua inglesa 
e da língua materna para estabelecer a co-
municação.

O projeto iniciou - se no ano letivo an-

Hello! This is our school! Welcome!

terior em articulação com as professoras ti-
tulares e em parceria com uma professora de 
inglês do 1.º ciclo a lecionar numa escola na 
Amadora.

Um dos principais objetivos é promover 
a comunicação em inglês entre turmas de es-
colas diferentes. O ponto de partida consistiu 
em os alunos criarem um boneco comum em 
papel, que os representava com algo caracte-
rístico. Os alunos redigiram pequenos textos 
em inglês e em português, nos quais se apre-

sentaram e se descreveram, deram a conhe-
cer os seus interesses, a sua escola e a sua 
terra. Os alunos perceberam que o que apren-
dem nas aulas de inglês pode ser usado em 
contexto comunicacional e aproveitaram esta 
oportunidade para usar esta nova língua para 
conhecerem outras realidades e, muito prova-
velmente, para construir novas amizades.

Como se constatou pelo interesse e entu-
siasmo demonstrados, os alunos compreen-
deram que existiam crianças com caracterís-
ticas e origens tão diferentes em Portugal e 
que com o uso do inglês, conseguiam comu-

nicar entre eles.
No decorrer deste ano letivo, os nossos 

alunos terão oportunidade de se correspon-
der com alunos de uma nova escola, situada 
em Odemira, cujas origens serão também 
específi cas. 

Este projeto é uma mais-valia para todos 
os intervenientes, para além de se consoli-
dar e melhorar as competências comunica-
tivas em inglês, acima de tudo continuarão 
a desenvolver uma maior consciência de 
que vivemos numa sociedade cada vez mais 
multicultural. 

I
nesperadamente, um filme biográfico 
transforma-se numa lição de vida. Pro-
tagonizado por Ashton Kutsher, Jobs 
descreve a vida de um homem que não 

tinha medo de arriscar, “louco o suficiente 
para pensar que poais mudar o mundo”.

Partindo do lançamento de um êxito 
tecnológico, o iPod, o filme transporta o 
espectador para o “nascimento” da Apple, 
em 1976, recorrendo a uma analepse, e 
revela as peripécias que os seus fundado-
res tiveram de ultrapassar.

Com uma admirável escolha de ato-
res – fiéis, visualmente, à realidade – e um 
guião muito bem conseguido, por Matt 
Whiteley, é apresentada a filosofia de vida 
de Steve Jobs, que nunca se resignava e 
desafiava sempre as leis do destino. Jobs 
era fiel a si mesmo, confiava na sua capa-
cidade para mudar o mundo e influenciar 
a sua vida, criando coisas novas.

Contrariamente, no epílogo d’Os 
Maias, Carlos da Maia sugere como teo-
ria de vida, o “fatalismo muçulmano”. 
Esta personagem entregou-se ao fatum, 
defendendo que o ser humano deveria 
aceitar tudo, sem “nada desejar e nada 
recear”.

Atualmente, são raras as pessoas que 
seguem a filosofia de Steve Jobs, que tra-
balham, não desistem dos seus sonhos 
e arriscam. Por outro lado, é habitual as 
pessoas entregarem-se ao ócio, sonha-

Jobs é um fi lme biográfi co, realizado por 
Joshua Stern, que retrata a inspiradora 
história do inventor, designer e empre-
sário, Steve Jobs, cuja teoria de vida é 

passível de se confrontar com a de Carlos 
da Maia, personagem da obra literária de Os 
Maias, de Eça de Queirós.

Através da brilhante interpretação do ator 
Ashton Kutcher, é apresentado o percurso de 
um não-estudante hippie, cuja personalidade 
persuasiva, em combinação com a sua perspe-
tiva visionária, o levou de um escritório impro-
visado na casa dos pais, até á cofundação de 
uma das maiores empresas de tecnologias do 
mundo. De facto, no decorrer da longa-metra-
gem, evidencia-se o princípio que moldou o im-
pressionante percurso de Jobs: “rejeitar a visão 
de que a vida apenas acontece e que a vamos 
vivendo, em vez de a abraçarmos, mudarmos, 
melhorarmos e deixarmos nela a nossa marca”.

Contrariamente ao empresário, Carlos da 
Maia, apesar de ser culturalmente bem for-
mado, é infl uenciado pela ociosidade da so-
ciedade lisboeta, que o impede de concretizar 
os seus projetos. De facto, esta mentalidade 
refl ete-se na sua fi losofi a de vida, o fatalismo 
muçulmano, o “nada desejar e nada recear”, ou 
seja, aceitar a realidade tal como é, sem ques-
tionar a determinação do destino, sem ambi-
ções, seguindo o seu curso com tranquilidade.

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

128 minutos para refl etir
● Catarina Ferreira, n.º 8, 12.º D

Teorias de Steve Jobs
e Carlos da Maia

● Inês Valério, n.º 11, 12.º C 

rem com o sucesso, mas nada fazerem para 
o alcançar, ao bom estilo de Carlos Maia.

Joshua Stern e Mark Hulme produziram 
um filme extraordinário que, segundo o 
cofundador da Apple, se aproxima bastan-
te da realidade e mostraram que quem se 
atreve a sonhar e a confiar em si mesmo, tal 
como Steve Jobs, não tem limites. ■

Por outro lado, os sujeitos analisados 
apresentam um ponto de confl uência, visto 
que os sentimentos desencadeiam as peri-
pécias nas suas vidas: a difi culdade em es-
tabelecer relações pessoais em Jobs (tema 
que poderia ter sido mais aprofundado), e o 
fracasso de Carlos da Maia.

Concluindo, este fi lme, com o exemplo 
de perseverança de Steve, serve como moti-
vação para a mudança de comportamentos, 
principalmente, para uma sociedade ainda 
caracterizada pelos mesmos costumes criti-
cados na geração “vencida pela vida”. ■

PUB

ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Franguinho da guia

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: De Segunda-feira a Sábado - Abertura 10h00  |  Fecho 22h00
Descanso semanal: Domingo
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FICHA TÉCNICA

1517
Na porta da igreja de Wittenberg Martinho 
Lutero dá início à reforma protestante na 
Alemanha, afixando as teses contra os abu-
sos de Roma;
____________________________________

1793
Girondinos proeminentes são guilhotina-
dos na Praça de Concordia, deputados da 
Gironda, agrupamento político organizado 
durante os primeiros tempos da Revolução 
Francesa;
____________________________________

1795
John Keats, poeta britânico, nasceu em Lon-
dres, sendo autor de “La Belle Dame Sans 
Merci”, e “As Vésperas de Santa Inês”;
____________________________________

1835
Nascimento do químico alemão Adolf von 
Baeyer, prémio Nobel em 1905, em Berlim, 
realizou a síntese do indigo;
____________________________________

1838
Nascimento d rei D. Luís I, filho de D. Maria 
II e de D. Fernando de Saxe-Coburgo-Go-
tha;
____________________________________

1846
Nasce Edmondo de Amicis, escritor italiano, 

autor de “Coração” (Cuore, 1886), traduzido 
em todas as línguas do Oriente e Ocidente;
_____________________________________

1857
Nasce Axel Munthe, escritor e psiquiatra sue-
co, autor de “O livro de San Michele”;
_____________________________________

1886
Inaugurada, n Porto, a Ponte de D. Luís;
_____________________________________

1887
Inauguração do novo porto de Lisboa;
_____________________________________

1896
Guiné Portuguesa. Terminou o período fixado 
por portaria pelo qual o governo determinara 
que as repartições públicas funcionassem a 
partir de 1 de junho das 11 horas da manhã às 
4 horas da tarde, a fim de que o funcionalismo 
se expusesse o menos possível à intempérie 
da estação chuvosa;
- Nasce Pedro de Freitas Branco, maestro e 
fundador da Osquestra Sinfónica Nacional;
_____________________________________

1902
Nasce Calos Drumond, poeta brasileiro, autor 
de “A Rosa do Povo”, e “O Amor Natural”, etc.;
_____________________________________

1912
Nascimento do filósofo austríaco Jean Amery;

1928
Morte de Paul-Albert Bartholomé, escultor 
francês;
_____________________________________

1929
Morre o antigo presidente da República, An-
tónio José de Almeida, nome chave do mo-
vimento Republicano, fundador e diretor do 
jornal República;
- Em Alpiarça, morre José Relvas, o político 
que proclamou a República a 5 de outubro de 
1910;
_____________________________________

1972
Descoberta, em Vila Velha de Rodão, a primeira 
gravura do Complexo de Arte Rupestre do Tejo;
_____________________________________

1984
Indira Gandhi, primeira ministra indiana, é as-
sassinada em Nova Deli, sucedendo-lhe o seu 
filho Rajiv Gandhi;
_____________________________________

1991
Toma posse em Belém o XIII Governo Consti-
tucional, liderado por Cavaco Silva;
_____________________________________

1992
Finalmente, o Vaticano reconhece as razões 
de Galileu, admitindo que a Terra gira, de fac-
to, em torno do Sol;

1993
Morte do cineasta italiano Frederico Fellini, 
73 naos, vencedor de 5 óscares, autor de “A 
doce vida”, etc.;
____________________________________

1995
António de Almeida Santos, socialista, é 
eleito Presidente da Assembleia da Repú-
blica;
____________________________________

1997
Morte de 29 pessoas, no temporal da fre-
guesia de Ribeira Quente, nos Açores;
____________________________________

2002
Terramoto em Itália provoca 29 mortos, 
na maioria crianças de uma escola que 
desabou;
____________________________________

2003
Anunciado pela ONU a retirada do seu pes-
soal do Iraque;
____________________________________

2006
O primeiro ministro José Sócrates e o pre-
sidente moçambicano Armando Grebu-
za, assinam o acordo de transferência do 
capital da Hidroelétrica de Cahora Bassa, 
pondo fim a mais de 30 anos de negocia-
ções.

Dia 31 outubro
Auditório Germano Silva, biblioteca municipal
10h30 – Sessão de cinema: furar o contrato

Dia 2 novembro
Centro Paroquial de S. Mamede de Recezinhos
21h00 – IV Festival de Teatro Sentir Penafiel: apresentação 
da peça “O Reino de Cem Janelas”

Dia 8 novembro
Biblioteca municipal
21h00 – Inauguração da exposição do concurso de foto-
grafia ‘Ilustre Amarantino’, subordinada ao tema “António do 
Lago Cerqueira”

Dia 9
Centro de Penafiel
Festa do S. Martinho 2019

Dia 13
Auditório Germano Silva, biblioteca municipal
14h30 – Cinema de animação: “Zootrópolis”

Dia 2 novembro
Biblioteca municipal 
09h00 – Abertura da exposição temporária “Virgílio Pereira”

Dia 6 novembro
Museu A Lord
15h00 – Comemoração do dia de S. Martinho 

Dia 7 novembro
Casa da Cultura de Paredes
14h00 às 17h00 – Sarau de humor

Dia 8 novembro
Biblioteca municipal 
18h00 às 20h00 – Comunicações inspiradoras: bibliotera-
pia e cineterapia, o poder das metáforas e imagens, por Ma-
risa Pedrosa

Dia 13
Museu A Lord
14h30 – Atelier de expressão dramática: ensaios para peça 
de teatro

Dia 5 novembro
Biblioteca municipal
15h00 - Cinepipoca

Dia 11 novembro
Biblioteca municipal
14h30 – Atelier “São Martinho saudável”

Dia 10 novembro
Igreja de Caramos
17h00 – Ciclo de concertos com órgãos de tubos

Dia 11 novembro
Biblioteca e arquivo municipal
15h00 – Dia de S. Martinho: hora do conto e atelier pe-
dagógico 

Dia 14 novembro
Biblioteca e arquivo municipal
15h00 – Dia Mundial da Diabetes: hora do conto e atelier pe-
dagógico, “A lagartinha muito comilona”, de Eric Carle

Dia 8 novembro
Danceteria Bamboleo 
14h30 – Magusto sénior

Dia 9 novembro
Casa das Videiras
21h00 – Documentário “Tudo é paisagem”, projeção e con-
versa com o realizador Duarte Natário

Dia 10 novembro
Avenida Senhor dos Aflitos
09h00 - Feira de Antiguidades, colecionismo e velharias

Dia 3 novembro
Biblioteca municipal
11h00 – Teatro para bebés: “A quinta”

Dia 9 novembro
Piscina municipal
Das 12h00 ás 13h30 – 7th Worldwide Aquathon Day
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
A PROCLAMAÇÃO LEGAL DA REPÚBLICA 

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.ptO 

primeiro decreto legislativo da 
Assembleia Nacional Consti-
tuinte, reunida a 19 de Junho 
de 1911, aboliu formalmente a 
Monarquia, baniu a dinastia de 

Bragança e proclamou a República Portu-
guesa. Pouco depois das 11:35h, o presidente 
interrompe a sessão para ir à varanda do edi-
fício anunciar ao povo tal histórica, unânime e 
aclamada aprovação. Os festejos da «procla-
mação legal da República» estenderam-se de-
pois a todo o país. Paredes não foi excepção.

O jornal republicano O Povo, na sua edi-
ção de 22 de Junho, anunciava que «o dia de 
segunda-feira [19] fora portanto de festa para 
esta terra.» E descreveu todo o cerimonial fes-
tivo da localidade da seguinte forma: 

«Todos os edifícios públicos, Paços do Con-
celho, repartições e escolas ofi ciais da vila, etc. 
se achavam vistosamente engalanados, com 
bandeiras das cores nacionais, fl utuando ao 
vento num ar glorioso de triunfo. O movimen-
to pela vila começou cedo. À noite estes e ou-
tros edifícios foram profusamente iluminados, 
produzindo estas iluminações um lindo efeito. 
O Sporting-Club iluminou a sua fachada a ren-
ques de gaz acetileno, sendo para ali, especial-
mente, que mais convergiam as atenções do 
público. Às nove horas da noite organizou-se 
uma luzida marcha “au fl ambeaux”, que per-
correu as ruas da vila, precedida de uma ban-
da de música tocando a Portuguesa e o hino 
da Maria da Fonte, indo à frente os cidadãos 
mais em evidência no partido republicano lo-
cal, sendo levantadas constantes vivas à Pátria, 
ao exército, à armada e ao governo provisório, 
vivas que o povo correspondia com notável 
entusiasmo. Esta manifestação prolongou-se 
até bastante tarde da noite, tendo terminado 
na melhor ordem. Quando o cortejo chegou 
em frente aos Paços do Concelho, discursa-
ram ali com elevação, do átrio do tribunal, o 
presidente do município, dr. José Augusto de 
Magalhães, e escrivão de fazenda Francisco 
Pinto de Macedo; e depois na sede das escolas 
ofi ciais, o respectivo professor Lourenço Antó-

«Todos os edifícios públicos, Paços do Concelho, repartições e escolas ofi ciais da vila, etc. se achavam 
vistosamente engalanados, com bandeiras das cores nacionais, fl utuando ao vento num ar glorioso de 
triunfo. O movimento pela vila começou cedo. À noite estes e outros edifícios foram profusamente ilumi-
nados, produzindo estas iluminações um lindo efeito.»

nio Pinheiro.»
Não podia faltar à festa o respectivo «ban-

quete», ainda que de participação mais restrita: 
«Seguiu-se depois um animado banque-

te, de trinta convivas, em que se continuaram 
as manifestações à Pátria, ao exército e gover-
no. Proferiram-se muitos brindes em que se fi -
zeram as mais solenes afi rmações de lealdade 
às Instituições republicanas e aplauso à obra 
patriótica e moralizadora do governo. Desses 
brindes é de justiça fazer-se especial referên-
cia ao pronunciado pelo digno administrador 
do concelho e nosso prezado amigo António 
Augusto Gonçalves de Carvalho, pois que 
nele vibrou toda a sua alma de republicano 
convicto, e leal, impressionado pela grande 
fé e sinceridade das suas calorosas palavras. 
O entusiasmo, a nobreza do assunto, davam-
-lhe até uma admirável facilidade de palavra 
e uma nítida visão da forma artística de dizer. 

Foi justa e afectuosamente aplaudido, sobre-
tudo nas suas alusões amistosas e de preito 
ao eminente estadista da pasta da justiça, dr. 
Afonso Costa, a quem apelidara num arroubo 
magnífi co de fl agrante verdade, o Marquês 
do Pombal dos tempos modernos. Eram duas 
da madrugada quando esta simpática festa 
terminou sem que um só momento o entu-
siasmo deixasse de ser a nota encantadora 
desta confraternização de almas em cujo seio 
pulsa o amor da Pátria.»

O reconhecimento internacional desta 
nova nação republicana chegaria apenas uns 
meses mais tarde. Porém, quando tal se verifi -
cou, Paredes não deixou de o assinalar. Na ses-
são camarária de 14 de Setembro de 1911, o 
presidente, José Augusto de Magalhães, «deu 
conhecimento de que no dia 12 do corrente 
mês mandou arvorar a bandeira da municipali-
dade, em sinal de regozijo pelo reconhecimen-

to da república portuguesa pela Inglaterra, 
Alemanha, Espanha, Itália e Áustria» (Acta de 
14/09/1911, AMP). Na mesma acta se refere 
que foi o vice-presidente e histórico republi-
cano local, Adriano Moreira de Castro, quem 
ofereceu à autarquia a bandeira «da municipa-
lidade», no dia 7 de Setembro de 1911.

Mas o clima de regozijo republicano não 
deixava de ser aqui e ali perturbado por acon-
tecimentos buliçosos de natureza política e/ou 
religiosa. No dia 16 de Setembro de 1911, com 
o sarcástico título «A coisa vinga!», o jornal ca-
tólico O Grito do Povo noticiava o seguinte: «No 
dia 3 do corrente um grupo de indivíduos, de 
Alvre-Senande, quando se dirigiam à estação 
de Recarei com uma bandeira rubra, foram sur-
preendidos por um grosso magote de romei-
ros do Senhor do Pinhal, cuja festa então se 
realizava, os quais depois de lhe arrancarem o 
referido símbolo, principiaram aos vivas à Reli-
gião, à Monarquia e a Paiva Couceiro, cantando 
ao mesmo tempo o hino “Queremos Deus”. Os 
manifestantes foram assim até à mencionada 
estação, sem incidente de maior. A república 
consolida-se como se está vendo!...».

Este pequeno episódio traduzia uma cer-
ta oposição local a manifestações de cunho 
republicano. Fora dado à publicidade num 
jornal católico para demonstrar, precisamen-
te, a falta de adesão popular ao novo regime. 
No entanto, este acontecimento fora de pou-
ca ou nenhuma importância tendo em conta 
o que viria a seguir. O concelho de Paredes 
estava a poucos dias de conhecer o período 
mais negro da história da Primeira República 
a nível local. Não obstante a gravidade dos 
factos – revoltas, deserções, perseguições, 
detenções e vítimas mortais –, a sublevação 
de 30 de Setembro de 1911, que iremos de-
senvolver nos próximos artigos, nunca fora 
tratada pela historiografi a local.

Proclamação da República na varanda do Palácio de S. Bento, Lisboa, a 19 de Junho de 1911 (J. Benoliel)

PUB

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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HISTÓRIA e CULTURA

 Obra de Caridade ao Doente ao Paralítico
Rua Padre Dr. Joaquim Alves Correia, 20   —   4580-121 PAREDES

Tlf.: 255 785 029 | Tlm.: 919 492 742

CONVOCATÓRIA PARA
A ASSEMBLEIA GERAL 

Eu, Pe. Feliciano Garcês, Presidente da Assembleia Geral 
da OCDP, de acordo com o estabelecido nos n.º 1 e 2 do artigo 
17.º dos Estatutos da OCDP, convoco para o dia 27 de No-
vembro de 2019, pelas 20horas, a Assembleia Geral, com a 
seguinte Ordem de Trabalhos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1 – Quórum de instalação; Lista de presenças;
2 – Leitura da ata da Assembleia anterior;
3 – Apresentação de contas do último trimestre 2018 e dos três
      primeiros trimestres de 2019;
4 – Outros assuntos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

 – Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2020 – 2022:

Nota: No verso consta a metodologia sobre as eleições, 
pelo que se remete para aí a sua leitura.

Se à hora marcada não estiverem presentes sócios em 
número sufi ciente, esta reunirá 1 hora depois, com os sócios 
presentes.

Paredes, 23 de outubro de 2019

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(27 de Novembro.2019):

Ponto Único: Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2020 
– 2022:
Metodologia:
A) A apresentação das candidaturas efetua-se pela entrega ao 
Presidente da Assembleia Geral de Lista dos candidatos à elei-
ção para os vários órgãos da Associação, devidamente subscrita 
por associado elegível;
B) As listas propostas deverão conter obrigatoriamente a indi-
cação dos candidatos efetivos e dos suplentes, para todos os 
órgãos sociais, conforme modelo que na folha em anexo se junta;
C) As Listas de candidaturas devem ser apresentadas até às 
17h00 do dia útil imediatamente anterior ao dia designado para a 
reunião da Assembleia Geral, ou seja, até ao dia 26 de Novembro 
de 2019, em envelope fechado com a indicação “Lista para Elei-
ção aos Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2020/2022”, seguindo o 
modelo que junto se anexa;
D) Cada Lista terá no máximo 15 minutos para apresentar o seu 
programa geral, nomeadamente os objetivos sociais a que se 
propõe, a resposta social a implementar, a metodologia de pres-
tação de contas à Segurança Social, a forma de obrigação de 
cooperação com os diversos organismos, entre outros. O critério 
de apresentação será o da ordem de chegada das propostas ao 
Presidente da Assembleia Geral;
E) A votação será secreta pelos presentes na Assembleia-geral 
legalmente constituída e para efeitos de deliberação será defi ni-
do por maioria dos presentes;
F) Divulgação dos resultados da votação;

O Presidente da Assembleia-Geral
Pe. Feliciano Garcês

Nota: Em anexo segue um modelo para apresentação de listas;

Proposta de Lista para Eleição dos
Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2020/2022

PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente – ….
Vice-Presidente – ….
Secretário – ….

PARA A DIRECÇÃO:
Presidente – ….
Vice-presidente – ….
Secretário – ….
Tesoureiro – ….
Vogal – ….
Vogal – ….
Vogal – ….

PARA O CONSELHO FISCAL:
Presidente – ….
Vogal – ….
Vogal – ….

SUPLENTES:
1º Suplente - ….
2º Suplente - ….
3º Suplente - ….
4º Suplente - ….
5º Suplente - ….
6º Suplente - ….
7º Suplente - ….
8º Suplente …
9º Suplente. …
10º Suplente - ….

Em __/11/2019 – O(s) Proponente(s): (seguem as assinaturas)

GOMES DE SOUSA

O dr. Arlindo Camilo Monteiro 
também iniciou os seus estu-
dos superiores na cidade do 
Porto, mas foi fazer o curso 
na Escola Médico-Cirúrgica 

de Lisboa e na recém-formada Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa. 

Nasceu na Vinha, em São Miguel de 
Urrô , a 15 de Maio de 1888.

Filho de Joaquim Camilo Monteiro, pro-
prietário, natural de Santa Maria de Idães, 
concelho de Felgueiras e Ana Pereira Mar-
tins Monteiro, natural da cidade de Campos 
de Goitacases, bispado do Rio de Janeiro, 
império do Brasil, onde foram recebidos; 
neto paterno de Manuel Camilo Monteiro 
e de Maria Bernarda Álvares Pita de Sam-
paio; neto materno de Gabriel Gonçalves 
Pereira e de Rosa Martins Carneiro.

Casou com Tágide Caldeira Lopes, 
fi lha de Júlio Ferreira Lopes e Cristina da 
Conceição Caldeira Lopes, de quem se 
divorciou por sentença de 20 de Junho 
de 1939 proferida no processo que correu 
pela 6ª Vara Cível da Comarca de Lisboa.

O dr. Arlindo faleceu no Rio de Ja-
neiro a 25 de Maio de 1956.

Teve pelos menos os seguintes ir-
mãos: 

1 – Adília, moradora no lugar da 
Vinha, Urrô, foi madrinha de uma Adília 
baptizada em Urrô a 7 de Abril de 1883. 
[Smn].

2 - Alice nasceu na Vinha, em Urrô, a 
20 de Outubro de 1877. Madrinha Albina 
Camilo Monteiro, tia paterna moradora 
em Idães 

3 - Alcina nasceu na Vinha a 4 de 
Março de 1881. Padrinho Manuel Camilo 
Teixeira, solteiro, negociante, na cidade 
de Campos, do império do Brasil e ac-
tualmente residente neste reino, mora-
dor em Idães, primo da baptizada.

4 - José nasceu na Vinha a 23 de 

Setembro de 1883.
5 - António nasceu na Vinha a 13 

de Janeiro de 1886. Madrinha Nossa 
Senhora do Rosário tocando com a sua 
coroa Rosa Camila Monteiro.

Seu pai Joaquim Camilo nasceu no 
lugar de Baltar de Samarim, freguesia de 
Santa Maria de Idães, a 1 de Junho de 
1834. Foi baptizado na capela de São 
Martinho, ‘sem os santos óleos pelos 
não haver’. Padrinhos Claudino Monteiro 
e sua irmã Joaquina.

Tios paternos de Arlindo, nascidos 
em Idães, fi lhos de Manuel Camilo Mon-
teiro e Maria Bernarda, [netos paternos 
de João Camilo e de Ana Monteiro, de 
Idães e netos maternos de Manuel José 
Álvares Pita, de Santa Maria de Infi as, 
concelho de Guimarães [agora de Vizela] 
e de Anastácia de Sampaio, de Idães]:

1 – José nasceu em Baltar da parte 
de Samarim a 22 de Fevereiro de 1814. 
Baptizado na capela de São Martinho fi -
lial de Idães.

2 – Albina nasceu em Baltar da parte 
de Samarim a 20 de Abril de 1815. Baptiza-
da na capela de São Martinho fi lial de Idães.

3 – Joaquina nasceu a 28 de Maio 
de 1816 e foi baptizado na capela de São 
Martinho fi lial de Idães. Padrinhos o pa-
dre Manuel Joaquim Ferreira Brandão, 
do Fijô e a tia Benta Maria, de Infi as.

4 – Justina nasceu no lugar de Baltar 
a 15 de Outubro de 1817. Padrinho o avô 
João Camilo e sua fi lha Maria Joaquina.

5 – António nasceu no lugar de Bal-
tar a 21 de Janeiro de 1819. Baptizado 
na capela de São Martinho.

6 – Bernardino nasceu no mesmo lu-
gar a 22 de Dezembro de 1821. Baptiza-
do na capela de São Martinho. E morreu 
no mesmo dia.

7 – Claudino nasceu no lugar de Bal-
tar da parte de Samarim na noite do dia 

primeiro de Janeiro para o dia segundo 
de 1823. Baptizado na capela de São 
Martinho.

8 – Albino nasceu no lugar de Bal-
tar de Samarim a 11 de Março de 1825. 
Baptizado na capela de São Martinho de 
Samarim anexa a Idães. Padrinho o ir-
mão José Camilo 

9 - Joaquim nasceu no lugar de Baltar 
de Samarim a 15 de Março de 1827. Bapti-
zado na capela de São Martinho de Sama-
rim de Idães. Faleceu em Janeiro de 1830.

O n.º 7, Claudino Camilo Monteiro, 
com 48 anos, casou em Idães a 22 de 
Junho de 1871 com D. Carolina Rosa Tei-
xeira Pinto Monteiro, com 32 anos, natural 
de Idães, fi lha de Clemente José Teixeira 
da Costa, de São Miguel de Varziela e D. 
Maria Genoveva Pinto, de Idães. Tiveram, 
entre outros, Laura que nasceu na povoa-
ção de Barrosas a 23 de Dezembro de 
1878 e faleceu em Campanhã em 1951.

Arlindo Camilo no ano lectivo de 1904 
para 1905 matriculou-se na Academia Po-
litécnica do Porto, no Curso preparatório 
para as Escolas Médico-Cirúrgicas, que 
constava das seguintes disciplinas: Física; 
Química inorgânica; Química orgânica, 
biologia e analítica; Zoologia; Botânica. Em 
1904 nas cadeiras 6ª,7ª e 10ª.

No ano lectivo de 1904 para 1905 
matriculou-se nas cadeiras 8ª (1ª e 2ª 
partes) e na 11ª.

No ano seguinte, de 1906 para 1907 
matriculou-se na Escola Médica do Por-
to. Mas não completou o ano, transferin-
do a matrícula para a Escola Médica de 
Lisboa. Onde se formou.

Foi médico militar com o posto de al-
feres miliciano. Regimento de Infantaria 
n.º 5, em Lisboa. Ver Livro nº 32 - Índice 
dos ofi ciais arregimentados de Infantaria.

O dr. Arlindo Camilo Monteiro publi-
cou numerosas obras muito conceitua-

das no seu tempo.
Amor sáfi co e socrático: estudo mé-

dico-forense. Separata de “Arquivo do 
Instituto de Medicina Legal de Lisboa”. 
Lisboa, 1922, 252 pág.

A medicina e a Igreja. Lisboa, Im-
prensa Nacional, 1926.

Um sábio português: o professor 
Virgílio Machado. Roma, Casa Editrice 
Leonardo da Vinci, 1927.

O professor Virgilio Machado. Sepa-
rata. do Jornal da Sociedade das Scien-
cias Medicas de Lisbôa, Julho de 1928.

Patin e a sangria. Lisboa, Imprensa 
Nacional. 1932.

Da fi tologia sacra: contribuição his-
tórica para o estudo da botânica, da te-
rapêutica e da etnografi a. Lisboa, 1934, 
140 pág.

De l’infl uence portugaise au Japon: 
quelques passages du prof. Guillaume 
Duval de la Faculté de Médicine de Paris 
(1612-1646). Comunicação apresentada 
em Lisboa em 1934.

Desvairos dum plagiário: Uma obra 
lastimável do dr. Asdrúbal de Aguiar sob 
o rótulo de medicina legal. Lisboa, 1934.

Les doctrines médicales de William 
Cullen et de John Brown en Portugal et 
en Espagne: esquisse de leur expansion. 
Lisboa, 1938.

O estilo do Professor Ricardo Jorge, 
1939.

Professor Ricardo Jorge: evocação 
do seu perfi l austero e do historiador das 
ciências. Lisboa Separata de “Petrus No-
nius”, 1939.

Ínclito mestre da história da medici-
na o Prof. Karl Ludhoff, 1940.

O jurisperito do século XVII Desem-
bargador Diogo Guerreiro Camacho de 
Alboim e o autor do Demtrio Moderno: 
nótulas para a história dos cultores do 
direito e das leis e sua crítica em Por-

tugal, 1941.
Santos cultores do direito e da jus-

tiça, 1942.
Aspectos históricos da vida portu-

guesa; os professores doutores Miguel 
Franzini e Domingos Vandelli da Univer-
sidade de Coimbra através de alguns 
inéditos do Arquivo Nacional do Brasil. 
Revista do Arquivo Municipal. CXXIV. 
São Paulo, 1949.

Prefaciou O Desenho e as Mulheres: 
No labor artístico de Rafael Bordalo, por 
Saavedra Machado, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1934.

Director da revista Petrus Nonius, 
Lisboa, 1937-.

Foi membro da ‘International Aca-
demy of the History of Science’. 

Traduziu: - O papel mundial da ciência 
árabe, por Aldo Mieli: comunicação apre-
sentada no Curso de Férias de Cascais, 
organizado pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. Lisboa, 1937. 

Na revista ‘Atlântida: mensário artísti-
co, literário e social para Portugal e Brasil’, 
de Maio de 1918, publicou um interessante 
trabalho intitulado ‘O Sacrilégio de Odivelas 
e a gente de nação’, pág. 672-686. Este fac-
to está conhecido por ‘O Senhor Roubado’, 
com padrão e toponímia em Odivelas. 

Por ter passado os seus últimos 
anos de vida no Brasil, desde 1941, al-
guns o consideram brasileiro enquanto 
no Brasil era designado por ‘o cientista 
e ou o intelectual português’.

O DR. ARLINDO MONTEIRO
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Paredes

Maria Madalena
Pereira Alves

Faleceu
Maria Madalena Pereira Alves faleceu no pas-

sado dia 27 de outubro, com 85 anos de idade. Era 
natural de Madalena, Paredes e residente em 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.

Comunica ainda que a missa de 7.º dia será realizada domingo, 
dia 3 de novembro, às 10 horas na igreja matriz de Paredes, agrade-
cendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Bitarães

Maria da Conceição
Alves da Silva

Faleceu
Maria da Conceição Alves da Silva faleceu no 

passado dia 22 de outubro, com 95 anos de idade. 
Era natural e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de António 
Freire Mendes.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Gaspar Ferreira
Faleceu

Gaspar Ferreira faleceu no passado dia 22 de 
outubro, com 79 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua de Santa Tecla, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria de Lurdes 
Silva Carneiro.

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, ou 
que de outro modo lhe manifestaram o seu pareço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Aguiar de Sousa/Gandra

Álvaro Moreira Lopes
Faleceu

Álvaro Moreira Lopes faleceu no passado dia 18 
de outubro, com 55 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Aguiar de Sousa, Paredes e residente 
na Rua da Nossa Senhora do Salto, n.º 102, Aguiar 
de Sousa, Paredes. Era solteiro e deixa na maior dor suas irmãs e 
demais família.

Gandra

Fernando da Conceição 
Ferreira Pinto Vinhas

Faleceu
Fernando da Conceição Ferreira Pinto Vinhas 

faleceu no passado dia 24 de outubro, com 87 anos 
de idade. Era natural da freguesia de Gandra, Paredes e residente na 
Rua da Junta de Freguesia, n.º 184, Gandra, Paredes. Era viúvo de 
Margarida Marques de Abreu e deixa na maior dor seu fi lho, neta e 
demais família.

Vandoma

Deolinda Garcez
Faleceu

Deolinda Garcez faleceu no passado dia 24 de 
outubro, com 93 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Baltar, Paredes e residente na Travessa 
da Serração, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva de 
António Silva e deixa na maior dor seus fi lhos, fi lhas, genros, noras, 
netos e demais família.

Lordelo

Luzia Isabel Leão Moreira
Faleceu

Luzia Isabel Leão Moreira faleceu no passado 
dia 28 de outubro, com 57 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua do Atoleiro, 
n.º 164, Lordelo, Paredes. Era divorciada de Agosti-
nho de Sousa Carneiro.

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. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 3 de 
novembro, às 9 horas na Capela Nossa Senhora do Alívio, Vinhal, agra-
decendo também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Paredes

José Manuel
dos Santos Borges

Faleceu
José Manuel dos Santos Borges faleceu no passa-

do dia 29 de outubro, com 63 anos de idade. Era natural 
de Cedofeita, Porto e residente na Avenida da República, n.º 227, 5.º Dto., 
Paredes. Era casado com Maria de Fátima de Magalhães Pinto Borges.

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. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, 
dia 4 de novembro, às 19 horas na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Manuel Ferreira
Faleceu

Manuel Ferreira faleceu no passado dia 19 de ou-
tubro, com 89 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua da Vila, n.º 522, Lordelo, 
Paredes. Era viúvo de Maria Rosa Ribeiro da Silva.

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

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

Lordelo

Maria Inês da Silva Barros
Faleceu

Maria Inês da Silva Barros faleceu no passado 
dia 21 de outubro, com 81 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Travessa do Re-
gato, n.º 16, Parteira, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
António Ferreira da Silva.

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

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

Lordelo

António José
Teixeira Guimarães

Faleceu
António José Teixeira Guimarães faleceu no 

passado dia 19 de outubro, com 55 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rampa da Madeira, n.º 
68, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

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. 

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

COMO PAGAR A SUA ASSINATURA:
Cheque à ordem de PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.;

Transferência bancária através do NIB: 0018 0003 38710984020 04
                                                      (Banco Santander Totta);
Depois de efetuada a transferência envie o comprovativo para o 
e-mail oparedense@gmail.com

Nas nossas instalações

Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  |  4580-113 PAREDES

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

AGÊNCIA FUNERÁRIA PATRÍCIA BRITO & SILVA, LDA. 
Rua Bombeiros Voluntários, n.º 102 – LORDELO | Tlf. 224 007 396 | Tlm.937 818 122

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

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

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

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

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 DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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C O N V O C A T Ó R I A
Em função do disposto pelo n.º 1 do artigo 23.º e do dis-

posto na alínea b) do n.º 2 do art.º 22 dos estatutos, convo-
cam-se os associados da ADIL – Associação para o Desenvol-
vimento Integral de Lordelo – a reunir em Assembleia-geral, 
pelas 20:30 horas no dia 19 de novembro de 2019, na sede da 
associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

ORDEM DE TRABALHOS
1. Apresentação, apreciação, discussão e votação do orça-
mento e do Programa de Ação para o próximo ano de 2020;
2. Discussão de outros assuntos de interesse para a asso-
ciação.

Lordelo, 31 de outubro de 2019

O Presidente da Assembleia-gral da ADIL

Dr. Rui José Fernandes da Silva

De acordo com o estabelecido pelo n.º 1 do art.º 24.º, se à 
hora marcada na convocatória não estiverem presentes mais 
de metade dos associados com direito a voto, a assembleia 
reunirá 30 minutos mais tarde com qualquer número de sócios.



PUB


