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Rebordosa e Nun’Álvares 
perdem terreno nas respetivas provas

Transferência de competências
e amianto marcaram reunião 

de câmara
Placas de fi brocimento vão ser retiradas dos 
corredores das escolas de Baltar e Vilela

Celso Ferreira e Pedro Mendes 

Carnaval arranca
este fim de semana

Fomos conhecer os preparativos dos principais desfi les que vão acontecer no concelho.

arguidos no processo do OLAF sobre os centros escolares

Onda solidária
para ajudar Rafaela
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Fazemos  todo  o  tipo  de  móveis  ao  seu  gosto!

O 
ex-presidente da câmara de 
Paredes, Celso Ferreira, e o 
ex-vereador da educação, Pe-
dro Mendes, foram constituí-

dos arguidos num processo que investiga 
irregularidades na construção de 15 cen-
tros escolares no concelho. 

A investigação teve origem nas conclu-
sões de um relatório do Organismo Euro-
peu de Luta Antifraude (OLAF), que apon-
tava indícios de fraude e corrupção com 
os fundos da União Europeia atribuídos à 
autarquia, para a construção das novas es-
colas.

Os antigos autarcas do PSD confirmam 

Ex-presidente da câmara e ex-vereador
arguidos no processo que investiga

irregularidades nos centros escolares
 Celso Ferreira e Pedro Mendes estão indiciados por prevaricação e dizem estar tranquilos a aguardar o decorrer do processo.

Viciação de contratos
e fracionamento de concursos

O relatório do OLAF foi tornado 
público em janeiro de 2017 e 
denunciava irregularidades gra-

ves e suspeitas de viciação na contratação 
de empreitadas de quatro centro escolares: 
Duas Igrejas, Recarei, Sobrosa e Vilela. Fo-
ram também detetados casos de cambão 
em contratação pública, empresas aparen-
temente concorrentes que eram controla-
das pelas mesmas pessoas e de “fraciona-
mento abusivo” de alguns concursos para 
que a autarquia conseguisse evitar os con-
cursos públicos.

No mesmo relatório, o OLAF propôs que a 
câmara devolvesse o montante total dos fun-
dos comunitários envolvidos nestes projetos, 
de cerca de 8,4 milhões de euros. 

Os alertas do organismo europeu levaram 
a Comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte (CCDR-N) a inves-
tigar as restantes 11 escolas, onde também 
foram detetadas irregularidades, remetendo 

o caso para o Ministério Público (MP).
Também para o MP foi remetido o rela-

tório de uma vistoria feita a pedido do novo 
executivo municipal, liderado pelo socialista 
Alexandre Almeida, que detetou desconfor-
midades entre o que estava previsto nos ca-
dernos de encargos e o que foi efetivamente 
feito, com um prejuízo direto para o municí-
pio de três milhões de euros.

“É um duplo prejuízo para a câmara. 
Pagou por coisas que não foram coloca-
das e como não cumpriu os cadernos de 
encargos, vai ter de devolver os fundos 
comunitários”, assegurava a autarquia, 
dando como exemplo as coberturas e re-
vestimentos, onde foram utilizados mate-
riais diferentes do previsto, e mais baratos, 
equipamentos de aquecimento e ventila-
ção e painéis solares que foram pagos pela 
autarquia, mas não foram colocados nas es-
colas e cozinhas com equipamentos novos 
que nunca chegaram a funcionar.

Centro Escolar de Vilela

ter sido indiciados no âmbito deste proces-
so, mas mostram-se “tranquilos”. 

“Estou muito tranquilo em relação à 
investigação. Não tenho nada a temer, 
muito pelo contrário”, disse ao PAREDEN-
SE Celso Ferreira, garantindo que foi indi-
ciado pelo crime de prevaricação e não de 
corrupção.

Também o ex-vereador da educação, 
Pedro Mendes, garantiu estar “tranquilo” e a 
aguardar o decorrer do processo. “Fui cons-
tituído arguido. A minha participação foi 
enquanto vereador da educação e aguardo 
com tranquilidade”.

A câmara de Paredes já confirmou tam-
bém que foi alvo de buscas da Polícia Ju-
diciária, na semana passada, ligadas a este 
processo.

Celso Ferreira e Pedro Mendes

ARQUIVO
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A 
antiga escola básica 1 de 
Chãos, em Bitarães, vai ser 
requalificada pela câmara de 
Paredes, para acolher as ativi-

dades da Casa do Povo de Bitarães. A obra 
foi lançada no sábado, 15 de fevereiro, e 
deverá custar cerca de 330 mil euros.

O edifício foi cedido pela autarquia, por 
protocolo de comodato, à Casa do Povo de 
Bitarães, mas nunca chegou a ser ocupado 
por falta de condições. 

“É uma data marcante na história da 
freguesia em que lançamos uma obra 
de vital importância para a nossa asso-
ciação”, frisou Mário Rocha, presidente da 
direção da Casa do Povo de Bitarães. “Após 
a conclusão da obra a instituição passará 
a ter condições para criar outras valên-
cias”, acrescentou.

O presidente da junta de Paredes, Artur 
Silva, deixou elogios à câmara municipal 
por mais uma obra lançada na freguesia. 
“A freguesia de Paredes vai ter muitas 
obras, algumas já estão executadas ou-
tras serão lançadas brevemente e por 
isso quero regozijar-me por este facto e 
por termos lançado aqui mais uma obra 

330 mil euros para requalifi car
escola básica de Bitarães

 O investimento vai permitir criar melhores condições para a Casa do Povo de Bitarães desenvolver as suas atividades.

que vai ser importante para a comuni-
dade de Bitarães. Espero que usufruam 
dela o mais possível”.

O presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, considerou a obra prioritária para 

a freguesia de Paredes, um investimento 
de 330 mil euros para reabilitar o interior 
e o espaço envolvente do edifício. “Vai ser 
requalificada toda esta parte mais origi-
nal da escola e será feito um acrescento 

numa parte posterior, essa já num estilo 
mais moderno. A Casa do Povo de Bita-
rães ficará com outras condições para 
desenvolver a sua atividade e alargar a 
outras valências”, disse o autarca, garan-
tindo que a obra ficará concluída até ao 
final do ano. 

Alexandre Almeida lembrou também 
outras grandes obras que estão prestes a 
ser iniciadas e que vão dar vida à fregue-
sia sede do concelho, como o Pavilhão das 
Laranjeiras, cujo projeto de reabilitação 
aguarda o visto do tribunal de Contas, e 
deverá estar concluído até maio do próxi-
mo ano.

Ainda este mês será lançado o concur-
so público para a construção das piscinas 
ao ar livre no parque da cidade, um inves-
timento de 1,4 milhões de euros, e será 
também entregue na câmara o projeto de 
reabilitação do estádio das Laranjeiras. O 
objetivo é que as obras arranquem a tempo 
de o União de Paredes poder iniciar a pró-
xima época de 2021/2022 naquele estádio, 
frisou o autarca.

O projeto do auditório municipal e centro 
de congressos para as antigas instalações da 
adega cooperativa está agora a ser elaborado, 
devendo o concurso público ser lançado em 
outubro ou novembro, deste ano.



4 Quinta-feira 20 de fevereiro de 2020Sociedade

A 
câmara municipal de Paredes 
aprovou, na reunião do execu-
tivo realizada a 13 de fevereiro, 
a transferência de 475 mil euros 

para as juntas de freguesia de Aguiar de Sou-
sa, Beire, Gandra, Lordelo e Vilela, no âmbito 
da celebração de contratos de cooperação e 
delegação de competências.

Os oito contratos interadministrativos de 

Câmara aprova transferência
de 475 mil euros para cinco

juntas de freguesia
 Aguiar de Sousa, Beire, Gandra, Lordelo e Vilela são as freguesias contempladas com verbas para a
     execução de várias obras. 

delegação de competências foram aprovados 
por unanimidade. As verbas são destinadas a 
apoiar obras em cemitérios, casas mortuárias, 
pavimentações, suportes de muros e águas 
pluviais.

Com a freguesia de Aguiar de Sousa será 
celebrado um contrato de cooperação para 
a construção da Casa Mortuária de Alvre, no 
valor de 45 mil euros. Com Beire, além de um 
contrato de cooperação para as obras na Casa 
Mortuária, no valor de 30 mil euros, será tam-
bém celebrado um contrato interadministra-

tivo de delegação de competências, de 40 mil 
euros, para a execução de outras obras.

No âmbito do contrato de cooperação 
com a freguesia de Gandra, a câmara irá 
transferir 100 mil euros para as obras de re-
qualifi cação da Praça do Aliança de Gandra, 
no Largo do Calvário. Um outro contrato or-
çado em 20 mil euros com a mesma freguesia 
vai apoiar as obras no cemitério.

Com a freguesia de Lordelo será celebra-
do um contrato interadministrativo de de-
legação de competências, de 120 mil euros, 
para a execução de obras de pavimentação, 
construção de muros e águas pluviais.

O mesmo acontece com a freguesia de 
Vilela, que vai receber um contrato interad-
ministrativo de delegação de competências, 
de 60 mil euros, para a execução de obras de 
pavimentação, construção de muros e águas 
pluviais e um segundo contrato, também de 
60 mil euros, para as obras no cemitério da 
freguesia.

O PSD questionou o executivo sobre os 
valores propostos e se foram dados a conhe-
cer aos presidentes de junta. Alexandre Al-
meida esclareceu que as obras foram identifi -
cadas durante as presidências participativas e 
que os valores foram avaliados pelos serviços 
da câmara, e comunicados aos presidentes de 
junta.
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Casa Amiga Paredes incentiva a
prática de voluntariado no concelho

 Na primeira sexta feira de cada mês a instituição vai estar de portas abertas para receber novos voluntários.

Texto

HELENA NUNES

Era bom, era, que o mundo fosse 
um sonho. Mas manda a verda-
de que se diga que tudo parece 
(e será que não?) demasiada-

mente concorrencial, materialista e com-
petitivo, quase não havendo lugar para um 
simples romantismo, para qualquer poeta 
ou um artista, que se vê em difi culdade 
para criar a sua própria realidade.

Forçosamente terenos de reconhecer 
uma série de contrastes e contradições 
que dominam as sociedades modernas, 
onde o exibicionismo parece ter mais im-
portância que a simplicidade. Analisam-se 
os problemas com a lentes do egoísmo, 
olhando para o que acontece à sua volta 
sob o prisma do “salve-se quem for capaz”!

Não temos dúvidas que o mundo está 
um pouco incompreensível e que as pes-
soas teem uma maneira bastante estranha 
de colocar as coisas e os comportamentos 
ditos cinzentos teimam em sobrepor-se à 
mais ampla verdade.

Hoje em dia quem tem coroa tem cara, 
mas nem sempre tem um rosto humilde e 
capaz de transmitir confi ança e fraternidade.

Há, efetivamente, a necessidade de 
reformas profundas na sociedade portu-
guesa. É necessário, no imediato, projetar 
o futuro com realismo, parar para pensar e, 
coligindo elementos, concluímos que uma 
qualquer política de remendos no velho, 
nos pode levar ao desastre, daqui a pouco 
tempo.

Estamos no tempo em que Portugal 
não pode adormecer. Antes deve acompa-
nhar a evolução dos tempos, lembrar-se os 
jovens de hoje que amanhã serão velhos e 
perguntar-lhes em que mundo gostariam 
de viver. Pode parecer esta pergunta coisa 
despicienda, mas não é. Se hoje se investir 
só em remendos ou a restaurar coisas velhas 
e a praticar os velhos rodriguinhos, os pro-
blemas só se vão avolumando, o que é pena.

Teremos de perceber que a vida é 
uma experiência contínua e uma apren-
dizagem, que os conceitos políticos são 
dinâmicos, que as sociedades evoluem e 
os homens, naturalmente, podem mudar 
de ideias. O que temos de fazer é acreditar 
em políticas moderadas, de bom senso, de 
diálogo, de debate de ideias e de pluralis-
mo social.

Teremos de nos esforçar por encon-
trar novas utopias sociológicas, diferentes 
políticas democráticas, sem qualquer fun-
damentalismo, sem extremismo e, ainda, 
sem radicalismo.

Aceitamos que nem sempre é possível vi-
ver uma vida assim, mas que há instantes que 
podemos ligar para sempre à eternidade!

Sabemos, por experiência vivida, que 
este mundo está perigoso. Por tal razão mais 
um motivo para não nos acomodarmos…

Por uma
sociedade
mais ativa

A 
CASA Amiga fi ca em Gandra, mas 
é uma instituição que alberga vo-
luntários de vários pontos do con-
celho que pretendem ajudar as 

famílias mais carenciadas em Paredes. 
O número e famílias que carecem de ajuda 

alimentar tem vindo a aumentar nos últimos 
anos garante a diretora Filomena Pinto da Costa 
e, por esse facto, a instituição precisa de aumen-
tar o número de voluntários dispostos a colabo-
rar nesta missão de entreajuda.

Na primeira sexta-feira de cada mês, a par-
tir das 20 horas, a instituição vai estar de portas 
abertas para receber novos voluntários que 
queiram integrar esta equipa e se envolver num 
espírito de solidariedade e entreajuda com a co-
munidade.

O objetivo é impulsionar a prática de volun-
tariado, para reforçar as atividades desenvolvi-
das junto da comunidade paredense.

A associação Casa Amiga Paredes funciona, 
exclusivamente, através de voluntariado, incluin-
do os corpos sociais, contando com cerca de 18 
voluntários. É esta equipa que organiza e cola-
bora nas diversas atividades, incluindo as cam-

panhas de recolha de alimentos para 
ajudar famílias carenciadas.

Este ano, as campanhas serão reali-
zadas nos dias 28 e 29 de março e 26 e 
27 de setembro em todos os Hipermer-
cados Pingo Doce da região e do Gran-
de Porto.

A Casa Amiga Paredes tem também 
outros projetos a desenvolver, entre eles 
o Casa Educa que se apresenta numa 
vertente educacional e de ocupação 
de tempos livres. Através deste projeto 
a instituição apoia crianças até aos 12 
anos, residentes no concelho, que não 
têm retaguarda familiar durante o perío-
do das férias escolares, proporcionando 
momentos de convívio, aprendizagem, 
cidadania e muita brincadeira. O objeti-
vo passa também por estimular os valo-
res de entreajuda e amizade. 

O projeto vai arrancar em julho 
e a Casa Amiga está a recrutar vo-
luntários. Os interessados podem 
inscrever-se no site ou Facebook da 
Casa Amiga Paredes ou diretamente 
na sede da instituição, Rua Alberto 
Coelho Moreira, em Gandra, nos dias 
abertos ao voluntariado.
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A 
câmara de Paredes vai 
proceder à retirada das 
placas de fi brocimento 
das coberturas dos 

corredores exteriores da Escola Bási-
ca e Secundária de Vilela e da Escola 
Secundária Daniel Faria, em Baltar.

Segundo o presidente da câ-
mara, a intervenção será feita em 
cerca de 500 metros quadrados de 
cobertura, em cada uma das esco-
las, sendo substituído por material 
em chapa. Alexandre Almeida não 
adiantou para já a despesa que isso 
vai implicar.

“Estamos a tratar do proce-
dimento de autorização e se ti-
vermos resposta em tempo útil, 
a nossa ideia era aproveitar, já, a 
interrupção do período letivo da 
Páscoa para fazer essa retirada”, 
disse aos jornalistas o presidente 
da câmara, no fi nal da reunião do 
executivo, de 13 de fevereiro, onde 
foi questionado por um munícipe 
sobre os problemas nas escolas do 
concelho.

“Não estamos parados. Ainda 
ontem estivemos reunidos com 
a Secretária de Estado da Educa-

Autarquia vai retirar fi brocimento dos
corredores das escolas de Vilela e Baltar

 Câmara vai retirar as placas de � brocimento que estão em pior estado e assumir a despesa para agilizar o processo
 Ao Ministério da Educação caberá a retirada da cobertura dos pavilhões onde os alunos têm aulas.

O 
município de Paredes 
concluiu as obras de 
renovação do com-
pactador de resíduos 

e componentes e a pavimentação na 
estação de transferência de Cristelo.

O investimento, superior a 175 
mil euros, visa “otimizar o trans-
porte de resíduos do ecocentro 
de Cristelo, Paredes, para o Ater-
ro de Rio Mau, em Penafi el”, refere 
o vice-presidente da câmara e ve-
reador do ambiente, Francisco Leal. 

O equipamento receciona e com-
prime os resíduos indiferenciados 
recolhidos pelas viaturas municipais, 
que posteriormente são transporta-

Renovado  
compactador de resíduos
da estação de Cristelo

ção. A escola de Vilela está refe-
renciada como prioritária. Para 
agilizar o processo, o município 
vai assumir a retirada do fi broci-
mento nos corredores da escola 
de Vilela e da escola Daniel Faria”, 
adiantou o autarca, acrescentando 
que “é nestes corredores que as 
placas de fi brocimento estão em 
pior estado e podem constituir 
maior perigo”.

Ao Ministério da Educação 
caberá a remoção das placas de 
fi brocimento das coberturas dos 
pavilhões onde os alunos têm au-
las, através de um fundo criado 
para esse efeito que, no entanto, 
pode demorar algum tempo a ser 
operacionalizado. “Este ano ainda 
poderá ser libertada uma parte 
desse fundo para avançar com a 
retirada do fi brocimento nas es-
colas prioritárias e depois todos 
os anos haverá um novo fundo”, 
explicou o autarca.

A este nível, a escola Daniel Fa-
ria é uma das que está referenciada 
como prioritária.

Além da questão do amianto, 
Alexandre Almeida garantiu que as 
escolas de Sobreira, Daniel Faria e 
Paredes estão também sinalizadas 
pelo Ministério da Educação para 

receberem intervenções de fundo. 
“Em 2021 quando forem transfe-
ridas as competências na área da 
educação, as outras escolas vão 

transitar para o município que 
passa a assumir as despesas com 
a manutenção e outro tipo de 
obras, mas essas três não, porque 

é reconhecido pelo Ministério 
que necessitam de obras infraes-
truturais de maior volume”, acres-
centou.

dos em contentores metálicos fecha-
dos para serem descarregados no 
aterro sanitário de Rio Mau, Penafi el.

O compactador funciona de se-
gunda-feira a sábado, em simultâ-
neo com os seis dias de recolha de 
resíduos na via pública.

A antiga máquina de compac-
tação de resíduos de Cristelo tinha 
sido montada há 18 anos.

O novo equipamento instalado 
consiste num compactador está-
tico de resíduos, tremonha, mesas 
de translação e quatro contentores 
metálicos e fechados, que servirão 
de transporte de resíduos para o 
aterro sanitário.
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Solidariedade no concelho para ajudar
menina de Recarei com leucemia

 A região tem-se desdobrado em iniciativas solidárias para apoiar a Rafaela que está em tratamentos no IPO do Porto.

Chama-se Rafaela, tem oito anos, e 
foi diagnosticada com leucemia. 
A menina, residente em Recarei, 
encontra-se internada no Insti-

tuo Português de Oncologia (IPO) do Porto, 
onde iniciou os tratamentos de quimioterapia 
no dia 10 deste mês.

O caso foi tornado público, há cerca de 
duas semanas, através da página do Face-
book intitulada “Vamos ajudar a Rafaela”, 
onde foi divulgado o IBAN de uma conta soli-
dária para ajudar a família que atravessa difi -
culdades económicas.

Rafaela tem mais duas irmãs, sendo o pai 
o único com rendimentos. A família resolveu, 

por isso, pedir ajuda nas redes sociais para 
conseguir suportar os custos de viagens ao 
IPO, mas também para construir um quarto 
isolado na habitação, com as condições ne-
cessárias para receber a Rafaela, quando esta 
regressar a casa.

Além da conta solidária e das latas para 
recolha de donativos que foram distribuídas 
em vários locais do concelho, a comunidade 
na região tem-se desdobrado em iniciativas 
para ajudar a menina.

Iniciativas solidárias
em vários locais 

Depois da caminhada solidária a Santa 
Rita, que juntou cerca de 200 pessoas, ou-
tras iniciativas idênticas foram realizadas na 
região. No dia 15 fevereiro, o parque do Rio 
Ferreira, em Lordelo, foi palco de uma aula de 
� ghtteam solidária onde foram angariados 
365,50 euros para ajudar a Rafaela.

O SC Nun’Álvares de Recarei também quis 
demonstrar o seu apoio e no jogo do último 
domingo, frente ao Felgueiras B, o valor total da 
entrada dos sócios reverteu a favor da Rafaela. 

O grupo motard “Os Ferrugem” de Lagares, 
Penafi el, está a fazer um sorteio de um capacete 
onde a totalidade do dinheiro vai ser entregue 
aos pais da Rafaela. “A Rafaela é uma menina 
de Bustelo, Recarei, com apenas oito anos, 
que após uma ida ao hospital com febre e 
dores de cabeça foi diagnosticada com leuce-
mia. A Rafaela tem mais duas irmãs e o pai é 
o único que leva ordenado para casa, a mãe 
está desempregada…A Rafaela só pode vol-
tar a casa quando tiver um quarto comple-
tamente isolado, apenas para ela (até agora 
partilhava o quarto com a irmã) e para ter 

esse quarto são necessárias obras”, explica o 
grupo nas redes sociais.  

“Temos um sorteio a decorrer onde ini-
cialmente iam ser 500 números, passamos 
para 750 e, entretanto, para os 1500 e, nes-
te momento, temos mais de 1500 números 
vendidos. Infelizmente apareceu mais um 
caso de leucemia, desta vez o 
Tomás, um menimo de 3 anos 
residente em Fonte Arcada 
(Penafi el) que já se encon-
tra no IPO em tratamentos e 
a partir de agora temos uma 
nova meta para alcançar, é 
vender os 3 mil números e 
entregamos 1500€ à Rafaela 
e 1500€ ao Tomás” adiantam 
os responsáveis.

No Facebook está a ser 
também divulgado um sor-
teio solidário de uma cami-
sola do Estoril Praia, assinada 
por todos os elementos do 
plantel 2019/2020, e um con-
certo solidário agendado para 
1 de março, no Pavilhão do SC 
Nun’Álvares de Recarei.

No dia 22 março será rea-
lizado um passeio de motas 
solidário, em Santa Comba, So-
breira. 

Entretanto, os pais da Ra-
faela e do Tomás, o menino de 
3 anos de Penafi el, que tam-
bém foi diagnosticado com 
leucemia, já vieram alertar para 
tentativas de burla que aconte-
ceram em Baltar, Paredes, onde 

estariam a ser colocadas latas para donativos 
sem o conhecimento dos pais e a serem realiza-
dos peditórios porta a porta.  

Com a autorização e conhecimento dos 
pais, estão a ser realizadas diversas iniciativas 
na região e espalhadas latas para donativos 
em alguns locais. 
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Tony Carreira vai atuar 
no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, 
Paredes, a 19 de setem-

bro, num concerto solidário que vai 
reverter a favor das obras de requa-
lifi cação e ampliação do quartel.

O concerto faz parte da tour 
“Estou Aqui” que assinala o regresso 
aos palcos do artista, que há cerca 
de um ano decidiu fazer uma pausa 
na sua carreira.

“A iniciativa é organizada pela 
Promov Rebordosa mas para nós 
tem uma importância muito sig-
nifi cativa”, sublinhou Abel Moreira, 
presidente da direção dos bombei-
ros voluntários de Rebordosa.

Esta é apenas uma das iniciati-
vas solidárias organizadas na fre-
guesia para ajudar os bombeiros, 
diz Abel Moreira, agradecendo o 
esforço que tem sido feito por vá-
rias associações e coletividades de 
Rebordosa para ajudar a concretizar 
este projeto.

As obras de remodelação e 
ampliação do quartel arrancaram 
em outubro do ano passado e de-

Concerto solidário de Tony Carreira
vai ajudar bombeiros de Rebordosa

 Espetáculo agendado para 19 de setembro é organizado pela Promov e reverte para as obras do quartel.

verão custar cerca de 1,2 milhões 
de euros. Numa primeira fase se-
rão investidos cerca de 1 milhão 
de euros na construção de mais 
camaratas, balneários, salas de 
formação, uma nova central de 
comunicações, etc.

Na segunda fase, será requalifi -
cado o salão nobre da associação, 
zona de gabinetes do comando e 
direção, entre outros, num investi-
mento a rondar os 200 mil euros.

A obra será feita com fundos 
próprios da associação e com o 

apoio da câmara de Paredes, de em-
presas locais e da população. 

A primeira fase deverá estar 
concluída até ao fi nal do ano.

Os bilhetes para o concerto cus-
tam entre 20 e 40 euros e já estão à 
venda na ticketline.

Colisão rodoviária 
em Cete

faz quatro feridos
Uma colisão rodoviária entre 

um veículo ligeiro e uma carri-
nha de passageiros provocou 
ferimentos a quatro pessoas. O 
acidente aconteceu em Cete, 
no passado dia 10 fevereiro. No 
local estiveram os bombeiros de 
Cete com 14 operacionais e 6 
viaturas. 

As vítimas foram transporta-
das para o hospital Padre Améri-
co, em Penafi el. A GNR de Pare-
des esteve no local.

Três feridos em
acidente na A4

em Paredes
A colisão entre dois veículos 

ligeiros, na A4, em Paredes, pro-
vocou três feridos, um deles em 
estado grave, no passado dia 12 
fevereiro. Segundo os bombei-
ros de Paredes, o acidente acon-
teceu às 14h48, ao quilómetro 
30,3, no sentido Amarante-Por-
to.

Os feridos foram transporta-
dos para o hospital de Penafi el. 
No local estiveram 10 operacio-
nais da corporação de Paredes e 
a Viatura Médica de Emergência 
e Reanimação (VMER) do Vale do 
Sousa.
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O 
Parque das 
Serras do Porto 
tem um novo 
p a s s a p o r t e , 

que pretende ser “um ins-
trumento de interatividade 
e partilha de informação, 
atração de visitantes e di-
vulgação do património na-
tural e cultural dos mais de 

Passaporte das Serras do Porto
promove turismo e património

 O passaporte convida a visitar 12 locais do parque natural que atravessa os concelhos de
      Paredes, Valongo e Gondomar. 

6 mil hectares”, sublinhou o 
presidente da câmara de Pa-
redes e presidente da Associa-
ção de Municípios das Serras 
do Porto, Alexandre Almeida.

O passaporte foi apresen-
tado no anfi teatro natural da 
Senhora do Salto, em Aguiar 
de Sousa, a 6 de fevereiro, 
na presença dos autarcas de 
Gondomar, Marco Martins, e 
Valongo, José Manuel Ribeiro 
e do presidente do Turismo 

do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP), Luís Pedro Martins.

Os passaportes estão 
disponíveis em 12 locais que 
as pessoas são convidadas a 
visitar e nas lojas interativas 
de turismo de Paredes, Va-
longo e Gondomar, onde o 
utilizador poderá também 
levantar uma oferta quando 
tiver completado todos os 
registos.

Em 2020, o grande de-

safi o do projeto Parque das 
Serras do Porto é qualifi cação 
com uma rede de percursos 
pedestres com 260 quilóme-
tros, distribuídos por uma 
grande rota com cerca de 
60 quilómetros que abrange 
os três municípios e mais 19 
pequenas rotas com percur-
sos entre 3 e 30 quilómetros 
em torno de vários pontos de 
interesse já identifi cados ao 
longo do território.

Em estudo estão tam-
bém outros investimentos 
em passadiços, parque de 
estacionamento, parques de 
campismo, miradouros, etc.

Em Aguiar de Sousa, os 
autarcas de Valongo e Gon-
domar destacaram a impor-
tância do projeto na região 
norte e consideraram que 
este “passaporte é uma 
ferramenta inteligente de 
atração do território”.

 O presidente do TPNP 
deixou elogios aos três mu-
nicípios que se uniram para 
criar “um produto turístico 
transversal ao território” e 
uma marca que traduz a im-
portância e atração da mar-
ca Porto, anunciando que o 
projeto das Serras do Porto 
vai receber cerca de 50 mil 
euros continuar a promover 
o território.

O 
m u n i c í p i o 
de Paredes 
está a prepa-
rar mais uma 

edição do programa “Ocu-
pa-te”, com um conjunto de 
atividades gratuitas para os 
jovens dos 12 aos 18 anos, 
nas férias da Páscoa.

O programa vai incluir 
atividades lúdicas, despor-
tivas e culturais. A primeira 
semana, de 30 de março a 3 
de abril, destina-se aos jo-
vens dos 12 aos 15 anos e 
a segunda com aos jovens 
entre os 16 e os 18 anos. As 
atividades desenvolvem-se 
entre as 9h00 e as 17h30.

Há 120 vagas disponí-
veis para cada semana.

O ponto de acolhimen-

Programa “Ocupa-te” com atividades
gratuitas nas férias da Páscoa

 Há 240 vagas disponíveis e as inscrições decorrem até 6 de março.

to dos jovens é o Centro 
Escolar de Paredes e a au-
tarquia disponibiliza trans-

porte gratuito.
As inscrições para o 

“Ocupa-te” – Férias da Pás-

coa estão abertas, no site 
da Câmara, de 2 a 6 de 
março.
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O 
“Culturinha sai à rua” vai en-
volver toda a comunidade, em 
especial as crianças e seniores 
na atividade cultural do con-

celho. A carrinha do projeto vai percorrer as 
freguesias, escolas, centros de dia, lares e ins-
tituições particulares de solidariedade social 
do concelho, para levar atividades ligadas ao 
teatro, poesia, artes, dança, música e exposi-
ções a todos os munícipes,

O objetivo é divulgar as atividades cul-
turais promovidas pela autarquia e pelos di-
ferentes agentes culturais do concelho – fre-
guesia, paróquias, associações, escolas e IP-
SS’s – e simultaneamente, expandir as ativida-
des para fora dos tradicionais espaços como 
a biblioteca municipal, a Casa da Cultura e a 
Loja Interativa do Turismo.

“Culturinha sai à rua” leva atividades a todo o concelho
 A carrinha do projeto vai percorrer as freguesias, escolas e instituições sociais do concelho para levar diversas atividades culturais à população.

�Sabemos que nem todos, pelos mais 
diversos motivos, têm acesso à cultura, nas 
suas mais variadas formas, por isso é que 
nasce o projeto �Culturinha Sai à Rua�, re-
fere a vereadora da cultura, Beatriz Meireles, 
citada na nota de imprensa da autarquia. 
“Pretende-se promover o acesso de todos a 
uma programação cultural dinâmica, cria-
tiva, diversifi cada, informada e sobretudo 
construída a partir do olhar de quem as 
desfruta�, acrescenta.

O projeto permite que a comunidade co-
loque em prática, por exemplo, um hábito tão 
simples como requisitar um livro, sem neces-
sitar de se deslocar.

O “Culturinha Sai à Rua” conta já com uma 
mascote, que nasceu das mãos do aluno Bru-
no Ribeiro, do 4.º ano da Escola de Mouriz, no 
ano letivo de 2018/2019, um dos inúmeros 
participantes do concurso aberto às escolas 
básicas e jardins de infância do concelho.

Sete restaurantes divulgam gastronomia do concelho
 A iniciativa decorre de 20 a 22 de março a par do Festival Primavera em Flor, com um vasto programa cultural.

O 
município de 
Paredes asso-
cia-se à 12.ª edi-
ção dos “Fins de 

semana gastronómicos” Porto 
e Norte de Portugal, que en-
volve78 dos 86 municípios da 

região, com a presença de sete 
restaurantes.

A iniciativa decorre nos 
dias 20, 21 e 22 de março. 
Os visitantes podem degus-
tar as iguarias tradicionais, 
como o cabrito assado no 

forno a lenha acompanhado 
de arroz de forno e a sopa 
seca. Além disso, e porque 
Paredes é também terra de 
“tremoceiros”, o tremoço 
assume, este ano, um desta-
que especial no evento.

No mesmo fi m de sema-
na, o município promove, 
ainda, a iniciativa “Primave-
ra Festival da Flor”, com um 
programa cultural preenchi-

do de iniciativas para dar 
as boas vindas à estação do 
ano mais fl orida. 

A Casa da Cultura de Pa-
redes será o cenário escolhi-

do para acolher o “Mercado 
da Flor”, sessões de leitura e 
poesia, um chá de camélias 
e a prova de produtos confe-
cionados com fl ores.
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O 
Centro Hospitalar Tâmega e 
Sousa já disponibiliza o serviço 
de análises clínicas nos centros 
de saúde da região, nomeada-

mente Paredes, Penafi el e Paços de Ferreira. 
A colheita é efetuada por uma equipa de téc-
nicos de análises clínicas, diagnóstico e tera-
pêutica do CHTS, sendo a análise realizada no 
laboratório do hospital.

O programa foi criado em julho de 2019 e 
permite a realização de duas a três visitas sema-
nais dos técnicos do CHTS aos centros de saúde. 

O utente faz colheita do sangue, ou ou-
tros materiais orgânicos, e o médico de fa-
mília tem acesso aos resultados no mesmo 
dia. “No caso de serem detetados valores 
analíticos críticos, o laboratório do CHTS, 
onde as análises são feitas, envia um alerta 
para o centro de saúde, para que o Médico 
de Família tenha conhecimento imediato e 
possa, se necessário, convocar o doente”, 
explica o CHTS em nota de imprensa.

Citado em comunicado, o presidente do 
Conselho de Administração do CHTS, Carlos 
Alberto diz que o programa é “mais um pas-
so importante na relação de proximidade 

CHTS disponibiliza análises
clínicas nos centros de saúde 

 O serviço já está disponível em Paredes, Pena� el e Paços de Ferreira, devendo ser alargado, em breve,
      a Felgueiras, Vila Meã e Amarante.

com os cuidados de saúde primários”.
Para além de ser mais cómodo para o 

utente, que não precisa de se deslocar a um 
laboratório de análises externo, o programa 
permite a integração dos resultados no pro-
cesso hospitalar do utente e um maior conhe-

cimento dos médicos hospitalares quando o 
utente tiver de recorrer ao serviço de urgên-
cia ou a uma consulta de especialidade.

Segundo o CHTS, o serviço será disponibi-
lizado, em breve, também nos municípios de 
Felgueiras, Vila Meã e Amarante.

(a nossa marca de consumíveis) comercializa-
do, a PRN doaria 1€ ao Instituto Portuense”, 
recorda a empresa.

O donativo foi entregue pelo CEO da PRN, 
José Silva, ao presidente do Conselho de Ad-
ministração do IPO-Porto, Rui Henrique, no 
passado dia 6 de fevereiro

“É um enorme orgulho para a PRN 
apoiar uma instituição que faz a diferença 
na vida de milhares de pessoas!”, acrescen-
ta, lembrando que esta iniciativa se insere 
num dos grandes princípios de responsabili-
dade social da empresa.

Empresa de Rebordosa entregou
novo donativo ao IPO do Porto

 O donativo de 4 mil euros foi angariado numa campanha solidária realizada no � nal do ano passado.

Pelo quarto ano consecu-
tivo, a PRN Informática, 
com sede em Rebordosa, 
entregou um donativo 

ao Instituto Português de Oncologia 
(IPO) do Porto, no valor de 4 mil euros.

O valor foi angariado através de 
uma campanha solidária, realizada en-
tre os meses de novembro e dezembro 
de 2019.  “Por cada toner Goodsprint 
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Levantamento de
publicidade não licenciada

O município de Paredes vai fazer, nas 
próximas semanas, o levantamento de 
todo o tipo de publicidade que não se 
encontra licenciada. A medida surge na 
sequência da entrada em vigor do Regu-
lamento de Ocupação do Espaço Públi-
co, Mobiliário Urbano e Publicidade.

Todos os munícipes ou empresas de-
vem regularizar o licenciamento junto 
dos serviços municipais, apresentando o 
respetivo processo. Há uma redução das 
taxas a aplicar de forma a incentivar to-
dos os setores de atividade, assim como 
a legalização da publicidade existente.

Concerto solidário do
Centro Social de Gandra

O centro Social e Paroquial S. Miguel 
de Gandra vai promover um concerto 
solidário com o Orfeão da Fundação A 
Lord. A iniciativa realiza-se no próximo 
dia 28 de março, pelas 21 horas no Cen-
tro Pastoral de Gandra, com o apoio da 
câmara de Paredes e da junta de fregue-
sia de Gandra.

O valor angariado neste espetáculo 
reverte para o centro social e paroquial. 
Os bilhetes custam 5 euros e as crianças 
até aos 12 anos não pagam.

CHTS recebeu
100 novas camas

O Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa recebeu 100 novas camas, “mo-
dernas e confortáveis”, para proporcio-
nar melhores condições aos utentes no 
internamento.

As 100 novas camas são um reforço 
da resposta que um Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) ativo consegue proporcio-
nar, justificou o hospital.

O CHTS é composto pelo hospital 
Padre Américo, Penafiel e o hospital 
São Gonçalo, Amarante, e dá resposta a 
uma área geográfica correspondente a 
12 concelhos e 4 distritos, com mais de 
meio milhão de pessoas.

Sociedade
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Rua Dr. António Mendes Moreira, nº 11
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geral@aseparedes.pt  •   aseparedes.ptFaça compras no comércio tradicional

VALORIZE O QUE É NOSSO!

A poucos dias do carnaval, O Paredense falou com os intervenientes das cinco freguesias que vão sair à rua com os seus desfi -
les. Por esta altura, a principal preocupação é mesmo a meteorologia que, para já, parece “estar ao lado” dos foliões.

Lordelo, Gandra, Sobreira, Bitarães e Louredo vão apresentar, aos milhares de espetadores esperados por todo o concelho, os 
habituais cortejos da época que vão contar com muita alegria e animação.

Bastidores do carnaval

BITARÃES  DESFILA  DIA  25

GANDRA  DESFILA  DIA  25

LORDELO  DESFILA  DIA  23
SOBREIRA  DESFILA  DIA 25

LOUREDO  DESFILA  DIA  25

Especial Carnaval

Textos

HELENA NUNES E CRISTINA BORGES
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Todos os anos o desfi le de Carnaval de Lordelo 
atrai milhares de pessoas à cidade. Em 2020, a 
organização responsável pelo cortejo, a associa-
ção A2L, espera não ser exceção e conta, para 

isso, com a mais de uma dezena de carros alegóricos e de 
centenas de fi gurantes para “fazerem a festa”.

Nos bastidores da preparação de um dos maiores des-
fi les de Carnaval do Vale do Sousa, O Paredense esteve à 
conversa com António Silva, presidente da A2L, que garan-
tiu: “Este ano voltamos a apostar num espetáculo com 
uma dinâmica atrativa e divertida, do princípio ao fi m 
do corso”. 

A poucos dias do desfi le “sair à rua”, António Silva prome-
te um Carnaval que “corresponderá às expectativas sem-
pre elevadas deste desfi le. Vamos procurar dar continui-
dade a uma tradição e história tão bonita como esta”. As 
perspetivas são bastante otimistas, mas o responsável da 
entidade organizadora deixou um desejo: “Gostava de ver 
mais pessoas dos diferentes lugares da freguesia a par-
ticiparem no desfi le. Há cada vez menos pessoas a parti-
ciparem e é pena que a tradição se perca, porque este é 
um momento alto para a cidade. Gostava que o Carnaval 
de Lordelo fosse o Carnaval do concelho”.

No domingo, dia 23 de fevereiro, são novamente espe-
rados milhares de pessoas para assistir ao “ponto alto” das 
comemorações carnavalescas, um momento que dá ânimo 
e alento para manter o empenho na organização do evento, 
como explicou António Silva: “Chegar a domingo e ver a 
quantidade de pessoas que enchem as ruas da cidade 
motiva-me para continuar a fazer mais e melhor”.

Lordelo promete corresponder às expectativas

Fernando Moreira
— tocador de bombo —

“Participo no Carnaval de Lordelo há 
cerca de 25 anos, sou dos mais antigos 
neste desfile. Gosto muito de estar aqui 
e de participar no desfile, porque me 
sinto bem e feliz neste grupo de traba-
lho. Somos pessoas humildes, que tra-
balham muito, para conseguirem apre-
sentar o melhor cortejo do concelho. 
Fazemos isto com amor e merecemos 
o apoio da população pelo espetáculo 
que apresentamos todos os anos”.

Aide Queiroz
— coreógrafa —

“Sou ensaiadora desta Escola de 
Dança há cinco anos, mas já desfilo em 
Lordelo há cerca de sete. É espetacular 
ensaiar esta escola. A oportunidade de 
participar num desfile tão grande como 
o de Lordelo não tem preço. O amor e 
o prazer que sentimos enquanto des-
filamos é muito maior que o peso da 
responsabilidade. O resultado que estas 
meninas me dão a mim e ao público no 
dia do desfile, é lindo. Este cortejo tem 
um impacto muito grande, não só neste 
concelho, mas também, nos concelhos 
vizinhos, e isso é muito importante para 
que as meninas possam ver o seu traba-
lho reconhecido. Acho que este desfile 
prima pela diversidade existente a vá-
rios níveis: musical, visual, coreográfico, 
temático. Este é um desfile gigantesco”.

Camila e Mariana Leal
— bailarinas —

Irmãs e residentes no concelho “vi-
zinho”, Camila e Mariana participam na 
Escola de Dança há três anos, o mesmo 
tempo que desfilam no cortejo do Car-
naval de Lordelo. Sobre a experiência 
garantem: “É engraçado e divertido 
desfilar. Damos o nosso melhor e é 
bom sentir que as pessoas gostam 
do nosso espetáculo”, afirmou Camila. 
“Gosto muito de participar no desfile, 
porque vemos a alegria na cara das 
pessoas que nos estão a ver. É exce-
lente participar neste cortejo”.

A tradição do Rei e Rainha do Carnaval remonta à mitologia grega, mas que foi 
adaptada, no Brasil, para as festas carnavalescas. A fi gura do Rei Momo representa a fi -
gura mitológica que concedia a licença que autorizava a desordem carnavalesca com 
bombos, pratos e maracas. O rei e/ou rainha deve caraterizar-se pela sua permanente 
alegria e simpatia.

Este ano, José Castelo Branco será a “Rainha do Carnaval”. A organização costuma 
intercalar anualmente entre uma fi gura feminina e masculina, este ano, era a vez de 
uma mulher, mas a celebridade portuguesa garantiu “desempenhar da melhor forma 
o papel de Rainha do Carnaval de Lordelo”.

José Castelo Branco será a
“Rainha do Carnaval”
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Em 2020, o Carnaval da Cidade de 
Gandra começou a ser preparado 
apenas com dois meses de antece-
dência face ao dia estipulado para 

o desfi le. Com o evento marcado para o pró-
prio dia de Carnaval, o tempo parece não ter 
sido problema para a organização responsá-
vel pela iniciativa: “Este ano tivemos muita 
gente interessada em querer participar na 
organização do desfi le, o que nos deixou 
muito contentes. Apesar de termos come-
çado mais tarde os preparativos, conse-
guimos juntar um grupo de vinte homens, 
que tem trabalhado arduamente para fa-
zermos uma grande festa”, explicou Eugénio 
Almeida, um dos “cabecilhas” do grupo. 

Mas os festejos começam bem cedo, na 
“terça-feira gorda”, pela manhã, os organi-
zadores juntam-se no armazém cedido pela 
Junta de Freguesia e colocam música e fogo-

● Cadeiras
● Torneiro de Madeiras
● Cabides
● Outros

Rua Alberto Coelho Moreira, 91   |   4580-082 GANDRA - PAREDES
Telf. 224 334 123

EUGÉNIO
cadeiras e cabides

Tlm. 967 754 538

PUB

Carnaval gandrense à moda tradicional
“O pintor de serviço”

Na Sobreira, por estes dias a expectativa 
é saber se o tempo vai ajudar à festa. 
“No ano passado não ajudou muito. 
Choveu, mas o desfi le saiu na mesma. 

Vamos ver se este ano o S. Pedro manda sol para 
a festa ser ainda maior que no ano passado”, de-
sabafa Vanessa Quintela, presidente da Associação 
Cultural e Recreativa de Castromil, que organiza o 
desfi le há dois anos. “Este ano o desfi le será feito 
nos mesmos moldes do ano passado, sem tema 
e nada muito estruturado, mas esperamos uma 
boa aderência”, explica a responsável.

O desfi le sai de Castromil e ganha dimensão à 
medida que vai descendo para outros lugares da 
freguesia. Quando chega à Alameda, já leva mais de 
uma centena de participantes, sobretudo grupos de 
mascarados com carros, motas e carrinhos de mão.

Não há temas impostos, nem fantasias apropria-
das, o carnaval é feito de improviso e a variedade de 
ideias acaba por ser uma mais valia. “Qualquer pes-
soa pode participar. Basta arranjar um disfarce e vir para 
a festa. E é essa a ideia do carnaval, que todos se podem 
divertir”, acrescenta Madalena Sousa, presidente do Conse-

Desfi le na Sobreira convida a população a participar
trazer ainda mais gente para a rua.

No fi nal da festa, já na Alameda, terá lugar o concur-
so da miss matrafona, que é já uma marca do carnaval, 
onde será eleita a melhor matrafona do desfi le. “O júri 
será selecionado pelo presidente da junta e depois 
teremos prémios simbólicos para as melhores”. 

Evento atrai muita gente de fora
O cortejo começa a percorrer as ruas da fregue-

sia ao início da tarde. A festa, apesar de improvisada, 
tem atraído dezenas de pessoas de fora da freguesia. 
“Nota-se que as pessoas gostam bastante e de 
ano para ano a participação vai aumentando”. A 
iniciativa tem recebido o apoio da junta de freguesia 
da Sobreira e da câmara municipal.

Narciso Sousa, 69 anos, preside à Assembleia-geral 
da associação de Castromil, e assume “sempre ter gos-
tado de participar no carnaval”. A idade nunca foi um 
entrave e este ano não será exceção. Vanessa Quintela 

também “gosta de participar neste tipo de eventos”, sobretu-
do porque “conseguem atrair gente de todas as idades, desde 
crianças dos 3 ou 4 anos até pessoas com 70 anos de idade”.

lho Fiscal.
Castromil, Casconha e Estação são os lugares que estão 

sempre representados, mas a organização espera, este ano, 

-de-artifício, dando início às festividades car-
navalescas.

O cortejo começa a percorrer as ruas da 
cidade ao início da tarde, onde se juntam cen-
tenas de espectadores e amantes da época.

No desfile juntam-se dezenas de car-
ros e mascarados, sem que haja um tema 
imposto pela organização. Aliás, a varie-
dade de ideias é uma das “riquezas do 
espetáculo”: “As ideias saem das nossas 
cabeças e, como somos muitos, existem 
sempre muitas opiniões engraçadas que 
depois funcionam de forma muito ori-
ginal na preparação dos adereços”, con-
tou Fábio Santos, também responsável da 
organização. Este ano, Isabel dos Santos 
parece ser a “protagonista” das ideias, pelo 
que se espera uma sátira bastante curiosa.

A organização destacou, ainda, o apoio da 
Junta de Freguesia na preparação do desfi le.

A tradição da
“Queima do Velho”

A “Queima do Velho” é um ritual caraterís-
tico da época do Carnaval, que acontece em 
Vilarinho de Cima. A tradição remonta às tra-
dicionais queimadas da era medieval e repre-
senta o fi m do período das festas, marcando 
o início da época da Quaresma. Assim, na 
“terça-feira gorda”, noite de Carnaval, a popu-
lação reúne-se à volta de uma grande foguei-
ra, montada previamente sobre uma capela 
improvisada. No centro da fogueira, que é 
acesa entretanto, ocorre o simulacro de uma 
fi gura humana, normalmente recheada de 
material combustível, que é então queimada.

Esta fi gura simboliza a destruição daqui-
lo que é velho, de que o povo se pretende 
libertar. Esta é uma tradição que já existe há 
vários anos na cidade de Gandra e à qual as-
sistem, anualmente, centenas de curiosos.

Manuel Ramos é o responsável pela pin-
tura e graffi  tis que embelezam os carros que 
participam no desfi le de carnaval da cidade.

Designer de profi ssão e gandarense “de 
gema”, Manuel assume “sempre ter gostado 
e participado no Carnaval da cidade”. Um 
participante ativo que foi, entretanto convi-
dado pelos elementos da organização para 
fazer parte da tradição. Mas se, inicialmen-
te, “a pressão era maior”, três anos depois “as 
ideias para as pinturas fl uem naturalmente 
entre todos”. O jovem conta que “no primei-
ro ano era constrangedor desempenhar a 
tarefa, porque ter um grupo de 15 pessoas a 
olhar para o nosso trabalho não é fácil. Esta 
é uma área em que existe uma transforma-
ção enorme ao longo do trabalho, dado 
que só no fi nal é possível apreciar a obra”. 
No entanto, Manuel garante que “nos últi-
mos anos a cumplicidade entre todos faci-
lita o trabalho, tornando-o numa diversão”.

O designer gandarense assume: “Gos-
to muito de dar a minha ajuda na prepa-
ração do desfi le, visto que é também um 
trabalho bastante diferente do que faço 
na minha profi ssão. Aqui posso dar asas à 
imagem e ser mais criativo”.
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Cabeçudos, matrafonas e foliões 
estão de pedra e cal no carnaval 
de Bitarães. A festa sai à rua na 
próxima terça-feira e os últimos 

retoques são feitos pelo grupo de bombos 
de São Tomé de Bitarães, que voltará a abrir o 
desfi le deste ano.

“Está tudo pronto. Na sexta-feira temos 
ensaio, mas o grupo já sabe qual é a forma-
ção e a farda e que cada um tem de afi nar 
o seu instrumento. E no dia as coisas vão 
acontecendo naturalmente”, explica João 
Grilo, de 53 anos, que toca no grupo, junta-

Festa em Louredo é com “gente de todas as idades”

Bitarães organiza desfi le com 300 participantes

mente com a mulher e a fi lha. “Já são muitos 
anos a fazer o carnaval”.

O grupo de bombos de São Tomé de Bi-
tarães existe há 20 anos e sempre participou 
no carnaval da freguesia. “Não podia ser de 
outra forma” diz o presidente, António Pa-
checo. “Participo desde que me lembro. E 
gosto porque é uma festa da minha terra”.

“Em Bitarães, todos têm gosto no car-
naval da freguesia”, defende o maestro do 
grupo Cláudio Pacheco, 26 anos, que chegou 
a faltar a uma ou duas aulas na faculdade para 
participar. “É um marco no concelho que 
traz sempre muita gente às nossas ruas”. 

Além dos visitantes, sobretudo dos con-
celhos vizinhos de Penafi el e Lousada, o car-

naval de Bitarães consegue atrair muita ju-
ventude. “É uma festa divertida e os jovens 
querem é diversão, por isso, participam 
todos os anos”, acrescenta Vera Pereira, que 
foi rainha do carnaval em 2018.

Este ano o desfi le será composto por qua-
tro carros alegóricos, três grupos de bombos, 
uma escola de samba e grupos de mascara-
dos a representar as restantes ex-freguesias 
de Paredes. “Vai ser um cortejo muito gran-
de com cerca de 300 participantes”, garante 
Paulo Costa, da junta de freguesia de Paredes, 
que organiza a iniciativa com o apoio da câ-
mara municipal. “Já está tudo alinhavado. 
Os carros alegóricos são reservados de um 
ano para o outro e o resto é feito com a 
participação das pessoas. Na organização 
estão envolvidas cerca de 30 pessoas. 

“É uma brincadeira, mas é levada a sério. 
Há uma base já organizada, mas quem quiser 
juntar-se à festa é sempre bem-vindo”, subli-
nha também Fernando Pacheco, 67 anos. 

Ao que tudo indica o S. Pedro também irá 
ajudar os foliões, “prometendo”, pelo menos, 
sol para abrilhantar a festa. 

Às 15 horas o corso sairá da Urbanização 
do Souto em direção ao Largo da Senhora dos 
Chãos, onde a festa termina com as atuações 
dos grupos de bombos e da escola de samba 
e a eleição do rei e rainha do carnaval.

Tradição cumpre-se
há 19 anos

O desfi le de carnaval cumpre-se em 
Bitarães há quase duas décadas. Começou 
por ser uma brincadeira de amigos organi-
zada por Fernando Pacheco e Iolanda Silva.

“Logo no primeiro ano juntou muita 
gente”, recorda Fernando Pacheco. O desfi -
le era feito à base do improviso, com carros 
mais tradicionais e disfarces feitos em casa. 
O programa era divulgado em vários locais 
da freguesia e as pessoas apareciam para 
se juntar à festa.

Sofi a Borges
Presidente do MAP

António Costa
Rei do carnaval 2018

“Já participo há vários 
anos, mas essa

experiência
foi diferente”

“Temos o nosso carro,
elegemos o rei e rainha
e no dia organizamos 

o percurso e o
alinhamento
dos carros”

O 
MAP - Movimento de 
Animação Paroquial 
é o grupo que organi-
za a “base” do carna-

val em Louredo. A festa é feita com 
carros elaborados por grupos de 
amigos, associações, cafés, lugares 
da freguesia e até movimentos li-
gados à paróquia. “Temos o nosso 
carro, elegemos no ano anterior o 
rei e rainha e no dia organizamos 
o percurso e o alinhamento dos 
carros”, explica Sofi a Borges, presi-
dente do MAP, que organiza, desde 
2013, vários eventos na freguesia.

Apesar de ter hoje um caráter 
mais organizado, o carnaval de Lou-
redo não perdeu muitos dos traços 
originais deixados por um grupo de 
senhoras de Miragaia que há mais 
de 20 anos começaram a percorrer 
as ruas da freguesia vestidas com 

trajes antigos, garante Conceição 
Costa. A festa continua a ser feita 
de uma forma espontânea e com 
“gente de todas as idades, desde 
crianças com 3 anos a senhoras 
com mais de 80”, acrescenta Rita 
Garcez.

Com 15 anos, João Garcez é o 
elemento mais novo do MAP, mas 
antes de se juntar ao grupo já par-
ticipava no carnaval. “Antes parti-
cipava com o grupo de acólitos, 
mas há três anos entrei para o 
MAP e desde aí que participo com 
eles”. 

Já António Costa faz parte do 
grupo das janeiras, e em 2018 foi 
o rei do carnaval. “Já participo há 
vários anos, mas essa experiência 
foi diferente. Gosto muito do car-
naval porque é uma festa alegre e 
sempre gostei de sair à rua para 

festejar”.
O desfi le sai à rua 

na próxima terça-feira, 
pelas 15 horas, e já se 
fazem os últimos pre-
parativos. “Este ano 
resolvemos fazer algo 
diferente e focar o 
desfi le no tema das 
fl ores. Neste momen-
to estamos a tratar 
dos fi gurinos, apro-
veitando muitos ma-
teriais que já foram 
usados no festival da 
fl or em 2018 e 2019 e 
a aproveitar também 
os vestidos das ra-
inhas dos anos ante-
riores”, explica Rafael 
Borges. 

“Acaba por ser 
importante também 

para reciclar muitos destes mate-
riais, sobretudo porque hoje fa-
lamos muito no ambiente”, acres-
centa Catarina Serafi m.

A expectativa é grande para que 
tudo corra pelo melhor. São espera-
dos cerca de 250 fi gurantes, 10 car-
ros alegóricos de vários lugares da 
freguesia e um grupo de bombos.

“É uma festa dentro das nos-
sas possibilidades. Há pequenas 
despesas que a junta de fregue-
sia acaba por suportar, mas nun-
ca pedimos apoio fi nanceiro da 
câmara e pretendemos continuar 
a fazê-lo”, sublinha o presidente da 
junta, José Borges, garantindo que 
a festa continua a ter um grande im-
pacto no concelho, mesmo com um 
investimento reduzido.

“Há sempre muita gente a 
assistir nas ruas, sobretudo no 
início da Avenida Carreiras Ver-
des e na Avenida Adriano Moreira 
Castro, os dois pontos de maior 
afl uência”. 

A festa termina junto à igreja, 
com a atuação dos bombos no au-
ditório, onde é feita a passagem do 
testemunho dos reis do carnaval do 
próximo ano.
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A 
queda de cabelo é um assunto com o qual nos deparamos constantemente, 
quer por vias publicitárias - televisão, blogs, revistas, entre outros - quer por se 
tratar de uma situação com a qual nos familiarizamos.

Efetivamente, trata-se de um tema muito abordado, contudo, é também 
um facto que são fornecidas informações muito díspares, relativamente a este assunto.

Quem é que nunca ouviu dizer que se não secarmos o cabelo ele cai? Ou que lavar 
o cabelo diariamente provoca queda? 

Passo assim a esclarecer, tal não passam de mitos sem qualquer base científi ca a com-
prová-lo.  No entanto, existem mesmo alguns hábitos que são prejudiciais para o nosso cou-
ro cabeludo e que podem estar na origem da queda de cabelo. Assim sendo, e tendo como 
base que cada caso é um caso, e que o que pode explicar a queda capilar numa pessoa pode 
não se aplicar noutra, torna-se importante perceber quais os mitos e as verdades acerca 
deste tema. 

Vamos então começar:
- Lavar o cabelo diariamente apodrece a raiz do cabelo provocando queda
Mito: Não é o ato de lavar o cabelo que o faz cair, até porque a lavagem do cabelo não interfere 

no bulbo capilar (raiz dos fi os de cabelo). O cabelo que acaba por cair durante a lavagem, já se 
encontrava em fase de queda, por isso, iria cair de qualquer forma. A queda só é mais acentuada 
pela maior manipulação do cabelo, tal como se verifi ca quando escovamos o mesmo. 

- Secar o cabelo com secador aumenta a queda 
Mito: Esta é uma questão que não tem uma resposta simples. De facto, se não usado corre-

tamente o secador pode danifi car o cabelo e provocar a sua queda. Contudo, o seu uso correto 
e moderado não prejudica o cabelo. Mas então o que deve fazer? O ideal é utilizar o secador na 
temperatura média, mantendo alguma distância entre o secador e o cabelo. O uso de proteto-
res térmicos antes de utilizar o secador é também aconselhado.

- Usar o cabelo apanhado causa queda de cabelo
Verdade: Os penteados com apanhados e o uso de elásticos devem sim ser evitados. 

Quando apanhamos o cabelo durante muito tempo provocamos uma queda de cabelo por 
tração, isto é, os fi os de cabelo que ainda não se encontravam em fase de queda são arran-
cados.

- A alimentação infl uencia a queda de cabelo
Verdade: Uma alimentação adequada é essencial para a saúde dos fi os de cabelo, assim, a falta 

de alguns nutrientes poderá sim levar a que o cabelo fi que fraco e acabe por cair. Outro fator que 
tem também infl uência comprovada sobre a queda capilar, são as mudanças drásticas dos hábi-
tos alimentares, nomeadamente, as dietas rigorosas. Isto porque para um cabelo forte e bonito é 
imprescindível uma alimentação rica em proteínas, vitaminas e minerais.

- O stress interfere na queda
Verdade: O stress provoca alterações químicas que têm como consequência a queda de 

cabelo. É verdade que nem toda a gente apresenta queda capilar quando stressada, há pes-
soas que desenvolvem outros problemas de saúde, como é o caso da Hipertensão arterial. 
Do mesmo modo, nem toda a gente apresenta hipertensão arterial quando sob stress. Cada 
pessoa tem diferentes manifestações face ao stress, contudo, é certo que o stress é uma das 
principais causas de queda de cabelo.

- As estações do ano infl uenciam a queda capilar
Verdade: São muitas as pessoas a referirem sentir um aumento da queda de cabelo no início 

do Outono e, menos intensamente, no início da primavera, mas será que existe associação? A 
verdade é que o ciclo de crescimento capilar faz com que estas sejam alturas de maior queda. 
De facto, a queda capilar sazonal existe e, apesar de ainda não estar muito bem esclarecida, parece 
relacionada com as alterações no padrão de secreção hormonal, que ocorrem face às alterações 
climáticas características de cada estação.

- Não é possível reverter a queda de cabelo
Mito: Caso a origem da queda não seja o fator genético pode ser possível reverter todo o quadro 

atuando na sua causa. Para isso, o tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível, de modo a evi-
tar a perda do volume capilar. Se o quadro estiver muito avançado, poderão ser necessárias medidas 
complementares como é o caso do laser e, em última instância, do transplante capilar.

Face a tudo isto, podemos concluir que existem vários mitos acerca da queda capilar, ao 
desmistifi cá-los poderá cuidar melhor do seu cabelo fazendo frente a este problema. Assim, 
tenha uma alimentação equilibrada, aprenda estratégias de gestão do stress e tenha hábitos 
capilares adequados. O seu cabelo agradece!

Enfermeira 
CLÍNICAS NUNO MENDES

RAQUEL GONÇALVES
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1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas como a políti-
ca, 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. 

Estatuto Editorial

Um incêndio destruiu, na madrugada de 
8 de fevereiro, um armazém de uma fábrica 
de equipamentos para a indústria da madei-
ra, situada em Gandra, Paredes. O alerta para 
a ocorrência foi dado às 2h40. A combater as 
chamas estiveram 49 operacionais, 28 dos 
bombeiros de Baltar e 21 dos bombeiros de 
Rebordosa, apoiados por 14 viaturas.

A fábrica fi cou com um dos armazéns 

Incêndio destrói armazém em Gandra

completamente destruído pelas chamas, 
mas não houve feridos a registar.
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A o� cina multimarca, localizada em Paredes, é especializada em 
serviços de mecânica, eletricidade automóvel, colisão, pintura e 
estação de serviço

A 
autoparque está presente no mercado de re-
paração automóvel há vários anos. Situada 
na rua Monte da Póvoa, em Paredes, é, desde 
2008, propriedade de António Ribeiro e gerida 

diariamente pelo fi lho, Jorge Ribeiro, 40 anos, que se juntou 
ao projeto em 2018.

É uma ofi cina multimarca, especializada em serviços de 
mecânica, eletricidade automóvel, colisão, pintura e estação 
de serviço. Conta com uma equipa de 10 funcionários devi-
damente qualifi cados para prestar um serviço de qualidade, 
com ferramentas e equipamentos certifi cados e atualizados 
com a evolução e a exigência do mercado automóvel.

A empresa assegura, ainda, o serviço de carregamento 
de ar condicionado também com o novo gás R1234YF, in-
corporado nos automóveis fabricados a partir de 2012, bem 
como a manutenção de faróis e outros serviços como a des-
carbonização do motor, um processo que remove o carvão 
encrustado em todos os tipos de motores sem necessidade 
de desmontagem e que melhora a performance e o desem-
penho do automóvel.

Integra a rede de ofi cinas Top Car

Em 2019, a AutoParque aderiu, também, à rede de ofi cinas 
Top Car, que conta atualmente com 92 ofi cinas a nível nacio-
nal, oferecendo serviços de manutenção e reparação multi-
marca nas áreas de mecânica, eletrónica, diagnóstico, colisão 
e lavagem. 

Todos os serviços são assegurados por técnicos especiali-
zados e os mais sofi sticados equipamentos ofi ciais e de diag-
nóstico

Através desta rede, a AutoParque está habilitada a realizar 
a revisão ofi cial de qualquer automóvel, sem perder a garantia 
do fabricante. 

“É mais um serviço que prestamos a pensar no futuro. 
E hoje em dia a maior parte das empresas compra carros 
através de leasing e a marca exige que a revisão seja feita 
na rede. E nós já fazemos parte”, explica Jorge Ferreira. 

O empresário acredita que o grande desafi o para a indús-
tria automóvel serão os carros elétricos e a AutoParque tem 
estado atenta a esta realidade. “Estamos a preparar-nos para 
dar resposta às novas modifi cações dos automóveis. E com 
esta rede Top Car teremos um grande apoio ao nível da 
formação e das ferramentas necessárias para responder a 
este desafi o.”, garante Jorge Ferreira, sublinhando que a apos-
ta passará sempre pela formação e aprendizagem contínua.

Os administradores António Ribeiro e Jorge Ribeiro



17Quinta-feira 20 de fevereiro de 2020

Texto
CRISTINA BORGES

Desporto

PUBPUB

Campeonato de Portugal   |   União de Paredes, 0  —  Arouca, 2

A 
derrota por 0 - 2 foi o resultado 
da 22.ª jornada alcançado pelo 
União Sport Clube de Paredes 
na receção ao Arouca. 

A equipa paredense recebeu o líder do 
campeonato, num jogo em que demonstrou 
exibições distintas em ambas as partes. 

No primeiro tempo, os comandados de 
Eurico Couto foram superiorizados por um 
conjunto arouquense forte e dominador. A 
supremacia dos visitantes foi “carimbada” 37 
aos minutos com o golo de Fábio Fortes.

Em desvantagem no marcador, os pare-
denses entraram melhores na segunda parte. 
Obrigado “a correr atrás do prejuízo”, o União 
tentou impor uma atitude mais aguerrida 
e mostrou vontade de não “facilitar a vida” 
ao líder. Com oportunidades evidentes para 

Um líder que teve de se aplicar

Previa-se um jogo intenso 
e com emoções fortes 
entre Nun’Álvares e Fel-
gueiras B na 21.ª jornada 

da Divisão de Honra. Um “combate” 
entre as duas primeiras equipas da 
tabela classifi cativa, “coladas” com o 
mesmo número de pontos.

No Complexo Desportivo do 
Nun’Álvares foi a equipa B do Fel-
gueiras “quem levou a melhor”. A 
vitória permitia a cada uma das 
equipas isolar-se no topo da tabela 
e, por isso, assistiu-se a uma primei-
ra parte bastante equilibrada. Com 
uma partida praticamente jogada 
a meio-campo no primeiro tempo, 
só a expulsão de Tiago Dias, a dez 
minutos do intervalo, parecia poder 
desequilibrar o encontro. Ainda as-
sim, os felgueirenses pareciam “não 
se deixar abalar” com a inferioridade 
numérica e a concentração defensi-
va foi mesmo o fator preponderan-
te durante os primeiros 45 minutos.

Sem oportunidades para ambas 
as equipas na primeira parte, na se-
gunda as equipas procuraram apro-
ximar-se mais das balizas contrárias. 

O “fator casa” e o elemento a mais 
em campo, atribuíam ao Nun’Álva-
res a obrigação de fazer mais, mas o 
conjunto recaredense desperdiçava 
as oportunidades criadas. Sem evi-
denciar a superioridade numérica, a 
equipa da casa permitiu aos visitantes 

acreditar e manter a intensidade até 
ao fi m do encontro. 

Numa altura em que a vitória 
podia “sorrir” para qualquer uma das 
equipas, foram os felgueirenses a rir 
no último lance do encontro. Numa 
transição rápida, Paulinho marcou 
o golo que fez explodir adeptos e 
jogadores do Felgueiras B. A turma 
visitante isolou-se na liderança da 
prova com 41 pontos, o Nun’Álvares 
“caiu” para o terceiro lugar com 38. 

No fi nal da partida, Eduardo 
Moreira lamentou o resultado e pa-
rabenizou o adversário: “Um jogo 
bem disputado contra uma belís-
sima equipa e frente a quem es-
perávamos imensas difi culdades. 
Acima de tudo não sabíamos mui-
to o que esperar do adversário 
pelo facto de ser uma equipa B e 
a equipa A ter jogado no dia ante-
rior. Não sabíamos bem o que po-
deríamos encontrar em termos de 
intervenientes, mas preparámos 
a partida da melhor forma. Foi 
uma primeira parte equilibrada, 
a partir do momento em que tive-
mos a superioridade do número 
de jogadores, acho que a equipa 
acusou a ansiedade de querer 
fazer as coisas muito rápido. Não 
soubemos serenar o jogo, nem ter 
paciência, e parecia que éramos 
nós que estávamos em desvanta-
gem. No entanto, não deixámos 
de trabalhar, mas temos de dar 
os parabéns à equipa adversá-
ria que, com menos um jogador, 

Divisão Honra da AF Porto  |  Nun'Álvares 0 — Felgueiras B, 1

Nun’Álvares perde liderança
Texto e foto

CRISTINA BORGES

acreditou mais do que nós”.
O técnico recaredense explicou 

o que entende estar a passar-se com 
a equipa: “Neste momento, não es-
tamos a saber pautar os momen-
tos do jogo, nem a ser maduros o 
sufi ciente para perceber o que de-
vemos fazer no momento”.

Sobre a perda liderança, Eduar-
do Moreira explica: “A liderança 
é boa para os que costumam ser 
mais regulares, nós temo-lo sido 
até agora, mas temos vindo a bai-
xar a performance ao nível da exi-
bição. Estamos numa fase com-
plicada no que se refere a lesões e 
isso também nos prejudica”. Ain-
da assim, o treinador do emblema 
de Recarei espera “que todos se 
unam agora mais do que nunca e 
que a sorte calhe também a nós”.

Do outro lado Miranda defendia:
“Foi um jogo muito difícil frente a 
uma equipa muito boa e bem orga-
nizada. Sabíamos de antemão que 
ia ser difícil, porque estão a fazer 
um excelente trabalho, mas nós 
tivemos atitude e coragem e con-
seguimos somar os três pontos. Foi 
um resultado justo e merecido.

Apesar da inferioridade nu-
mérica, os nossos jogadores man-
tiveram-se organizados e coesos, 
saindo em transições muito rápi-
das, que é um dos nossos pontos 
fortes. Tivemos uma pontinha de 
sorte, mas nunca atirámos a toa-
lha ao chão, acreditámos sempre 
e fomos recompensados”.

chegar à igualdade, os homens da casa não 
mostraram “pontaria afi nada” e colocaram em 
“alerta” o adversário. 

O Arouca mostrou a razão pela qual já esteve 
nos campeonatos superiores e fez “valer” as suas 
“armas individuais” para ampliar a vantagem. 
Adílio Santos fi xou o resultado fi nal em 0 - 2.

Com a derrota, o Paredes “caiu” para o 
nono lugar com 31 pontos. O Arouca mante-
ve a liderança com 52.

No fi nal do encontro, Eurico evidenciou a 
qualidade do plantel adversário: “O Arouca é 
de outro campeonato. É o primeiro classi-
fi cado, com qualidade individual superior 
a todos neste campeonato e com variadís-
simas soluções. Na primeira parte, entrou 
mais agressivo e teve um domínio normal 
e merecedor pela agressividade que im-
pôs, conseguindo um golo através de um 

erro nosso pouco habitual. Na segunda, 
nós tivemos um comportamento diferen-
te, aumentámos os índices de competiti-
vidade e remetemos o Arouca para o últi-
mo terço. Tivemos cinco situações claras 
de golo, que não concretizámos, depois 
num erro, na primeira fase de construção, 
surgiu o segundo golo que acabou com o 
jogo”. O técnico paredense considerava que 
“faltou justiça no marcador” e mostrava-se 
desiludido: “Não somos merecedores deste 
resultado, mas no futebol não existe jus-
tiça. Fica a desilusão do resultado, mas o 
bom comportamento contra uma equipa 
de patamar muito superior”.

Sobre o facto de o Paredes não vencer há 
seis jogos consecutivos, Eurico Couto assegu-
ra: “Momentos maus deixam marcas que 
ajudam a crescer e evoluir e é esse o nosso 
caminho”.
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Divisão Elite da AF Porto   |   Lousada, 1  —  Rebordosa, 1

A 
“recuperar terreno e 
encurtar distância” na 
tabela classifi cativa, o 
Rebordosa deslocou-

-se a Lousada procurando manter 
o bom momento que aparentava 
atravessar. Mas a fase positiva pare-
ceu ser apenas uma ilusão, já que a 
turma rebordosense “desleixou-se” 
frente ao último classifi cado da pro-
va.

O remate de Pipo à entrada da 
área e que deu vantagem aos visi-
tantes, logo aos 10 minutos de jogo, 

Rebordosa “adormecido”

Divisão Elite da AF Porto   |   Aliança de Gandra, 1  —  Sousense, 0

Ansiedade quase “tramava” gandrenses
Texto e foto

CRISTINA BORGES

Texto 

CRISTINA BORGES

aparentou ter um “efeito negati-
vo na armada rebordosense”. Sem 
nunca deter o controlo da partida, 
a turma comandada por Tonanha ia 
desperdiçando oportunidades de 
dilatar a vantagem. Do outro lado, 
exibia-se um Lousada que preten-
dia distanciar-se da posição de “lan-
terna vermelha”.

Com mais oportunidades para 
marcar, o Rebordosa desaproveita-
va, fazendo valer a crença e o acre-
ditar de uma formação lousadense 
aguerrida e lutadora.

primeiro (Tirsense). O Lousada está 
na última posição, com 9 pontos. 

No fi nal do encontro, Tonanha 
mostrava-se insatisfeito com a pres-
tação dos jogadores: “Foi um jogo 
em que não tivemos bem. Fiquei 
triste com os meus jogadores por-
que tínhamos obrigação de fazer 
mais e não foi isso que aconteceu. 
Marcámos muito cedo, mas nun-
ca conseguimos ter o domínio to-
tal do jogo. Do outro lado, esteve 
uma equipa muito aguerrida e 

combativa, que trabalhou e lutou 
muito, sem ter grandes oportuni-
dades de golo, mas acabou por 
ser feliz com justiça. Nós fomos 
penalizados, mas pusemo-nos a 
jeito e, por isso, é um resultado 
justo”.

Apesar do resultado, o técnico 
rebordosense salientou que “as 
circunstâncias não se alteraram 
e continuámos a ter de vencer os 
adversários diretos, que ainda 
vamos defrontar. Continuámos 
a depender de nós e é a isso que 
temos de nos agarrar. Faltam sete 
jogos e as equipas ainda vão per-
der muitos pontos”. 

empates, não é fácil ter os adep-
tos do nosso lado. Isso ressentiu-
-se no jogo e não entrámos bem 
na partida. O adversário entrou 
melhor do que nós, mas conse-
guimos equilibrar o jogo. Conse-
guimos chegar ao golo e éramos 
uns justos vencedores ao interva-
lo. Na segunda parte, entrámos 
muito melhores até ao momento 
da grande penalidade. Desperdi-
çámos o penálti e voltámos a fi car 
intranquilos e ansiosos, o que nos 
prejudicou muito. O adversário 
motivou-se e passámos por al-
guns problemas na parte fi nal do 
jogo. Ainda assim, penso que, por 
tudo o que se passou ao longo do 
encontro, o resultado é justo”.

O técnico gandrense afirmou 
entender a opinião dos adeptos e 
explicou: “É compreensível que 

Depois de dois empates 
consecutivos, o Alian-
ça de Gandra queria 
regressar às vitórias 

diante dos seus adeptos. A forma-
ção gandrense recebeu o Sousense 
na 23.ª jornada da Divisão Elite, mas 
acusou pressão e ansiedade na par-
te inicial do encontro. 

O nervosismo “tomou conta” 
dos gandrenses e os visitantes apro-
veitaram. A equipa da Foz do Sousa 
estava “por cima no encontro”, mas 
não teve sucesso na materialização 
da superioridade. 

Passados os 20 minutos iniciais, 
os homens da casa conseguiram 
equilibrar a partida e chegaram 
mesmo à vantagem. Diogo Almei-

da foi o autor do golo que colocou 
o Gandra em vantagem.

A vencer, os comandados de 
Mário Rocha chegaram “com mais 
vontade”, depois do intervalo. Os 
gandrenses conseguiram impor 
o seu jogo e até pareciam estar 
perto do segundo, quando surge 
um lance de grande penalidade. 
A turma da casa desperdiçou e o 
Sousense acreditou. O conjunto 
de Gondomar aumentou a pres-
são frente a um Gandra que se 
mostrou novamente intranquilo. 
Ainda assim, as investidas dos 
gondomarenses “não deram fru-
tos” e a vitória acabou mesmo por 
“sorrir” aos da casa.

O triunfo manteve o Aliança de 
Gandra na sétima posição com 35 
pontos, o Sousense está dois luga-
res abaixo com 32.

No fi nal da partida, Mário Rocha 
assumiu a “ansiedade”, mas defen-
deu a “justiça do resultado”: “Tudo 
o que se tem passado à volta do 
Aliança de Gandra tem prejudica-
do o grupo. Devido ao número de 

as pessoas possam não enten-
der tão bem esta situação da 
equipa. São 11 empates, mas 
temos um plantel muito jovem. 
Esta pressão é saudável no fute-
bol e percebemos a impaciência 
dos nossos adeptos. A pressão 
faz parte do futebol e quem não 
a aguentar não pode estar neste 
desporto”.

Mário Rocha realçou que a para-
gem do campeonato “surge numa 
boa altura, sobretudo para pre-
parar os jogadores que vêm de le-
são de forma a entrar na reta fi nal 
do campeonato com praticamen-
te toda a gente disponível.” 

O treinador do Aliança de Gan-
dra dedicou ainda a vitória a Marce-
lo, ex-capitão da equipa, que aban-
donou o futebol devido a lesão, e a 
quem desejou “a maior felicidade”.

O Lousada aproveitava sobre-
tudo as bolas paradas para inco-
modar a balizar de Rica, mas foi na 
sequência de um lado caricato que 
chegou à igualdade. Já no período 
de compensação, Passos premiou 
a força e determinação dos lousa-
denses. O golo da igualdade surgiu 
aos 95 minutos e voltou a “compli-
car as contas” aos rebordosenses. A 
equipa do concelho paredense está 
no 3.º lugar com 43 pontos, menos 
três do que o segundo classifi cado 
(Sobrado) e menos cinco do que o 

Divisão Elite da AF Porto   |   Aliados, 1  —  Alpendorada, 3

Em dia de aniversário, era 
o treinador Pedro Fer-
reira quem, certamente, 
queria dar uma prenda 

aos adeptos lordelenses. Depois da 
primeira vitória em casa frente ao 
Sousense, o Aliados voltava a jogar 
no seu terreno, desta vez, o adver-
sário era o Alpendorada.

As equipas entraram em campo 
motivadas e com vontade de che-
gar ao golo, por isso, assistiu-se a 
uma primeira parte equilibrada no 
Estádio Cidade de Lordelo. Ambos 

“Prenda amarga” para Pedro Ferreira
Texto e foto

CRISTINA BORGES
os emblemas criaram lances em que 
podiam ter chegado à vantagem, 
com os marcoenses a mostrarem 
mais efi cácia. A três minutos do in-
tervalo, Fábio inaugurou o marcador.

No segundo tempo, os homens 
da casa foram “obrigados a correr atrás 
do prejuízo” e Pedro Ferreira colocou 
“toda a carne no assador”. O Aliados 
apostou num futebol mais ofensivo e 
o Alpendorada aproveitou. Garcês fez 
o 0 – 2 aos 70 minutos e bisou, dez mi-
nutos depois, deixando os visitantes 
com uma vantagem de três golos. 

A cinco minutos do fi m, Gilmar 
reduziu para 1 – 3, mas não impediu 
a derrota da equipa de Lordelo. O 

Aliados manteve a 10.ª posição com 
31 pontos, o Alpendorada é quarto 
com 39.

No fi nal do jogo, Pedro Ferreira 
considerava: “Foi um jogo equili-
brado onde o maior domínio per-
tenceu sempre ao Aliados. Criá-
mos inúmeras ocasiões que não 
foram traduzidas em golo e o Al-
pendorada chegou à vantagem, 
na minha opinião, injustamente e 
não espelhando o que se passou 
em jogo. Na segunda parte, ar-
riscámos tudo e o Alpendorada, 
unicamente em contra-ataque, 
marcou mais dois golos”.

O técnico lordelense assumiu a 
responsabilidade e garantiu “que a 
equipa vai dar a volta ao mau mo-
mento”: “Nas derrotas, eu assumo 
toda a responsabilidade. Os meus 
jogadores são fantásticos e mere-
cem respeito. O único culpado sou 
eu. É um momento difícil, mas va-
mos ultrapassar, somos unicamen-
te nós que vamos dar a volta a este 
momento”. Pedro Ferreira acrescen-
tou ainda: “Eu queria dar uma ale-
gria a esta direção e a estes sócios 
que nos acompanham. Quem tra-
balha como nós só merece vencer 
e eu continuo a acreditar que este 
momento vai ser ultrapassado”.
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Desporto

O 
Padroense FC venceu a � nal four do Campeonato Regional de 
Juvenis Masculinos da 1.ª Divisão, prova de andebol que foi 
disputada nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, Paredes.

Além do Padroense FC a prova contou com o AC Lusitanos, o CDC San-
tana e o SVR Benfi ca. 

A prova foi organizada pela Associação de Andebol do Porto, a câmara 
de Paredes e a Promov Andebol Reborodosa.

A cerimónia de entrega de prémios contou com a presença do vereador 
do desporto, Paulo Silva, do vice-presidente da Associação de Andebol do 
Porto, Altino Moreira, e do diretor da Promov Rebordosa Andebol, Hélder 
Caneiro.

A 
secção de atletismo 
da Casa do Benfi ca 
em Paredes, arreca-
dou nove pódios no 

21.º Grande Prémio de Atletismo de 
Cesar, Oliveira de Azeméis, que de-
correu a 9 fevereiro.

Rafael Jesus venceu em benja-
mins b masculinos, Alexandra Sou-
sa e Lara Silva foram segundas nas 

Campeonato
Nacional Trial 4x4
regressa a Paredes

O Campeonato Nacional de 
Trial 4x4 vai voltar a passar por 
Paredes, na sexta e última etapa 
da prova, agendada para 11 de 
outubro. Na edição de 2020 há 
cinco provas que transitam do 
ano passado (Valongo, Mação, 
Famalicão, Leomil e Paredes) e a 
estreia de uma localidade, Man-
gualde, que vai receber a quarta 
etapa.

Esta época o campeonato 
conta com algumas outras novi-
dades, incluindo um regulamen-
to técnico comum para todas as 
provas de trial, o aumento dos 
prémios e o reforço da segurança.

Oito pódios individuais e vitória
coletiva no 21.º GP de Cesar

Texto

HELENA NUNES

Padroense FC vence � nal four
do Campeonato Regional de Andebol

 A competição juntou quatro equipas e dezenas de atletas no Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo. 

O 
destaque da 20.ª jornada da 
1.ª Divisão da Associação de 
Futebol do Porto centra-se na 
vitória do Parada frente ao lí-

der da competição, o Valonguense. A equipa 
orientada por David Barbosa recebeu a for-
mação de Valongo, frente a quem se “bateu 
em grande forma”. O golo saído da cabeça de 

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

Parada vence líder, em jornada marcada por derrotas
Texto 
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Nelinho, a vinte minutos do fi m, foi “a cereja 
no topo do bolo” da exibição dos da casa. 
No fi m da jornada, o Parada ocupa a oitava 
posição, com 25 pontos.

Na mesma divisão, o Sobreirense saiu 
derrotado da receção ao Águas Santas por 
0 – 1. A turma orientada por Eduardo Tavei-
ra da Mota fi cou reduzida a dez elementos, 
a meia hora do fi m do encontro, permitindo 
à “armada” de Ricardo Vital aproveitar a su-
perioridade numérica. O golo de Gi, aos 80 

minutos, “carimbou” a vitória dos visitantes. 
O Sobreirense é atualmente 14.º classifi cado, 
com 17 pontos.

O Vandoma sofreu uma “derrota pesada” 
frente ao Ataense, a equipa vandomense 
perdeu por 4 – 0 na deslocação a Gondomar. 
A turma de Rui Moreira é 13.ª classifi cada e 
contabiliza 19 pontos.

Ainda na 1.ª Divisão, mas na Séria 2, o 
Sobrosa empatou a uma bola na viagem a 
Marco de Canaveses frente ao Vila Boa do 

Bispo. A equipa sobrosense, que voltou 
a mudar de treinador, leva já cinco jogos 
consecutivos sem vencer e tem vindo a 
decair na tabela classificada. Atualmente, é 
a primeira equipa acima da “linha d’água”, 
com 21 pontos.

Na 2.ª Divisão, o Baltar também não con-
seguiu vencer o Marechal Gomes da Costa, 
equipa frente à qual saiu derrotado por duas 
bolas a uma. A formação baltarense ocupa a 
15.ª posição, com 18 pontos.

provas de infantis e iniciadas femi-
ninas. Jorge Jesus e Alexandre Mo-
reira subiram ao 2.º e 3.º lugares do 
pódio na prova de iniciados mascu-
linos. No escalão de juvenis, André 
Lopes e Beatriz Magalhães vence-
ram as respetivas provas, com Inês 
Magalhães a conquistar o 2.º lugar 
na prova feminina.

A formação de Paredes conquis-
tou também o 1.º lugar do coletivo 
geral dos escalões jovens de benja-
mins a juvenis.

Destaque, ainda, para as classi-
fi cações de Afonso Leal, 12.º classi-
fi cado nos benjamins, Mariana Pe-
reira, quarta na prova de infantis, e 
Rafael Bessa quarto classifi cado nos 
iniciados masculinos. Cláudia Men-
des foi quinta nas juvenis femininas 
e Tiago Mendes e Hélder Ferreira 
terminaram em 4.º e 8.º lugares a 
prova masculina.

O 21.º Grande Prémio Atletismo 
de Cesar foi organizado pela secção 
de atletismo da associação Villa Cesari.

Texto

HELENA NUNES
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Até 27 fevereiro  |  Biblioteca Municipal de Paredes
Das 09h00 às 18h30 – Exposição de pintura em aguarela “Rota do Românico. Uma expe-
riência fundada na história”

Dia 23 fevereiro  | Alameda de Portugal, em Lordelo
14h00 – Desfi le de carnaval da Associação Lordelo Lazer (A2L)

Dia 29 fevereiro  |  Baltararte, Baltar
21h30 – “Garret – Um Musical no Convento”, pelo Grupo de Teatro da Associação Clube Jazz 
de Baltar

Dia 29 fevereiro  |  Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Noite de fados, com o Grupo de Fados Xaile e Capas Vale do Sousa

Dia 2 março  |  Biblioteca Municipal de Paredes
09h00 – Abertura da exposição de fotografi a “Pura Liberdade”, de Margarida Rocha

Dia 2 março  |  Loja Interativa de Turismo de Paredes
09h00 – Abertura da exposição de fotografi a “Ser Arte”, de Joaquim Bessa

CASTELO DE PAIVA
Dia 21 fevereiro  |  Largo do Conde
10h30 – Carnaval nas escolas Couto Mineiro e de Castelo de Paiva

Dia 24 fevereiro  |  Pedorido 
21h30 – Enterro do entrudo: desfi le de carnaval, baile de máscaras e leitura do responso

Dia 25 fevereiro  |  Largo do Conde
14h30 – Baile de carnaval, concurso de máscaras e festival da sopa seca

FELGUEIRAS
Dia 25 fevereiro  |  Praça Dr. Machado de Matos
16h30 – Carnaval na Praça

Até 26 fevereiro  |  Casa do Risco, Airães
Mesas românticas

LOUSADA
Dia 21 fevereiro  |  Casa das Videiras
21h00 – Palestra “Cozinha consciente: como reduzir a pegada ambiental da alimentação?”, 
com Luísa Ferreira 

Dia 23 fevereiro  |  Praça das Pocinhas
09h30 – Visita guiada e interpretada “Retábulos…por detrás do altar”, Núcleo de Conserva-
ção de Restauro da Dalmática e Igreja de São João de Covas (Lousada)

Dia 29 fevereiro | Casa das Videiras
09h30 às 12h30 – Biolousada - “Regurgitações, egagrópilas e plumadas”, com Hélia Gonçal-
ves, formadora do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos

PAÇOS DE FERREIRA
Dia 21 fevereiro  |  Centro Comercial Ferrara Plaza
14h00 – Carnaval municipal sénior

Dia 22 fevereiro  |  Museu Arqueológico Citânia de Sanfi ns
15h00 – “Máscaras com história”, atividade do mês de fevereiro dedicado à família

Dia 27  |  Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
21h30 – Serões literários Vale do Sousa: fundos bibliográfi cos doados

Dia 28 fevereiro  |  Salão Nobre da Câmara de Paços de Ferreira
14h00 – Assembleia municipal de jovens do ensino básico “Violência doméstica e no namo-
ro: da sensibilização à ação?”

PENAFIEL
De 20 a 23 de fevereiro  |  Entre-os-Rios
Festival da Lampreia

Dias 23, 24 e 25 fevereiro  |  Cinemax, Penafi el
19h30 às 21h00 – A Grande Arte no Cinema: “WunderKammer – Os Quartos das Maravi-
lhas”: uma série imperdível de fi lmes sobre arte

Dia 26 fevereiro  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Rock Dog”

E stá patente, até 29 de fevereiro, 
na Casa da Cultura, a exposição 
de pintura e fotografia que reú-
ne trabalhos de “uma vida” do 

fotojornalista Armando Moreira (conheci-
do por Marco), com curadoria de Manuel 
Ferreira Coelho.

O autor é natural de Cete, tem 84 anos, e 

Fotojornalista Marco mostra pintura
e fotografi a na Casa da Cultura

assume-se como um “apaixonado” pela sua 
terra e pelo concelho de Paredes. "Eu amo 
aquilo que me pertence e a que eu per-
tenço, portanto, eu amo a minha terra. 
Sempre andei por Paredes, a maior parte 
das festas andei a "cobri-las". Uma das mi-
nhas vontades era ter, na minha coleção de 
obras, um álbum sobre Paredes", confessa o 

autor, esperando poder concretizar em breve 
este sonho.

Sobre o seu percurso no mundo artístico, 
Marco sublinha que o seu primeiro amor foi a 
pintura. A paixão pelos pincéis, tintas e telas 
começou quando jovem. A sua primeira ex-
posição foi em 1965, numa galeria no Porto. 

A fotografi a surgiu mais tarde, por suges-
tão de amigos. Experimentou e provou ter 
o olhar e talento necessários. Como fotojor-
nalista, passou por órgãos de comunicação 

social como a antiga edição Musicalíssimo e 
pelo Jornal de Notícias.

Nesta exposição, apresenta imagens que 
contam histórias das pessoas que o marca-
ram, como a mãe, e de aventuras que viveu, 
por exemplo, em ralis.

Os trabalhos podem ser visitados até dia 
29 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, en-
tre as 9h e as 12h30 e entre as 14h e 17h30, 
e ao sábado, entre as 10h e 12h30 e entre as 
14h30 e as 17h. A entrada é livre.
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VILELA  

Manuel Leal da
Rocha Moreira
Faleceu (com 61 anos)

Manuel Leal da Rocha 
Moreira faleceu no passado 
dia 11 de fevereiro, com 61 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, concelho de Pa-
redes e residente na Travessa de Casais, n.º 
16, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 
Era casado com Deolinda Rosa da Cunha Fer-
nandes Moreira.

VILELA 

Maria Ausenda da
Silva Leal Brandão

Faleceu (com 63 anos)
Maria Ausenda da Silva 

Leal Brandão faleceu no pas-
sado dia 12 de fevereiro, em Orléans, França, 
com 63 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Avenida do Mosteiro, n.º 478, freguesia de Vile-
la, concelho de Paredes. Era casada com José 
Maria Barbosa Brandão. 

AGRADECIMENTO 
Seu marido, filha, genro, netos e demais 

família vêm por este meio, extremamente 
sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas, aquando do falecimento e funeral. 
Participam também que a missa de 7.º dia 
será celebrada sábado, dia 22 de fevereiro, 
pelas 18 horas na igreja paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pes-
soas que participem nestes atos religiosos.

DUAS IGREJAS

Manuel da Silva 
Ferreira

Faleceu (com 42 anos)
Manuel da Silva Ferreira 

faleceu no passado dia 31 de 
janeiro, com 42 anos de idade. Era natural de 
Duas Igrejas, Paredes e residente em França. 
Era casado com Teresa de Jesus Pereira Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extrema-

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

BEIRE

Maria Laura
Martins Ferreira
Faleceu (com 86 anos)

Maria Laura Martins Fer-
reira faleceu no passado dia 9 
de fevereiro, com 86 anos de idade. Era natural 
de Beire, Paredes e residente em Freamunde, 
Paços de Ferreira. Era viúva de José Maria Go-
mes Taipa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

REBORDOSA

Maria da Luz dos 
Santos Machado

Faleceu (com 69 anos)
Maria da Luz dos Santos 

Machado faleceu no passado 
dia 4 de fevereiro, com 69 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa, Paredes e residente em 
Casais, Lousada. Era casada com António Tei-
xeira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

LOUREDO

João da Silva
Gomes

Faleceu (com 93 anos)
João da Silva Gomes fa-

leceu no passado dia 12 de 
fevereiro, com 93 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes e residente 
em Louredo, Paredes. Era viúvo de Margarida 
Alves Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

BEIRE

José de Sousa 
Coelho

Faleceu (com 71 anos)
José de Sousa Coelho 

faleceu no passado dia 12 de 
fevereiro, com 71 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente em Nespereira, Lou-
sada. Era casado com Sofi a da Cunha Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

BEIRE

António de Sousa 
Meireles

Faleceu (com 74 anos)
António de Sousa Meire-

les faleceu no passado dia 6 
de fevereiro, com 74 anos de idade. Era natu-
ral de Beire, Paredes e residente em Figueiras, 
Lousada. Era casado com Maria da Conceição 
Ferreira Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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.

LOUREDO

António
da Silva Leal

Faleceu (com 86 anos)
António da Silva Leal fa-

leceu no passado dia 15 de 
fevereiro, com 86 anos de idade. Era natural 
de Gondalães, Paredes e residente em Lou-
redo, Paredes. Era viúvo de Maria Alice de 
Sousa Nunes da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extrema-

mente 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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, 
ou que de outro modo lhe manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Participam também 
que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 22, às 17h30 na igreja de Louredo.

LOUREDO

Ana de Bessa
Faleceu (com 91 anos)

Ana de Bessa faleceu no 
passado dia 17 de fevereiro, 
com 91 anos de idade. Era 
natural e residente em Louredo, Paredes. Era 
viúva de José Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Participam também que a 
missa de 7.º dia será celebrada segunda-feira, 
dia 24, às 19h30 na igreja de Louredo.

BEIRE

Albino Moreira
da Cunha

Faleceu (com 79 anos)
Albino Moreira da Cunha 

faleceu no passado dia 13 de fe-
vereiro, com 79 anos de idade. Era natural de Bei-
re, Paredes e residente em Nevogilde, Lousada. 
Era casado com Maria Emília da Rocha Martins.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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, ou que de ou-
tro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamen-
te cometida. Participam também que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 22, às 18h30 
na capela da Sra. da Ajuda, Nevogilde, Lousada.

LOUREDO

Agostinho Moreira
da Silva Nogueira
Faleceu (com 63 anos)

Agostinho Moreira da Sil-
va Nogueira faleceu no passa-
do dia 11 de fevereiro, com 63 anos de idade. 
Era natural e residente em Louredo, Paredes. 
Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.
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RECAREI

Adão Diamantino 
Moreira da Silva
Faleceu (com 54 anos) 

Adão Diamantino Moreira 
da Silva faleceu no passado 
dia 16 de fevereiro, com 54 anos de idade. Era 
natural de Medas, Gondomar e residente na fre-
guesia de Recarei, Paredes.

REBORDOSA 

José Maria dos 
Santos Pinheiro
Faleceu (com 65 anos)

José Maria dos Santos 
Pinheiro faleceu no passado 
dia 12 de fevereiro, com 65 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Pa-
redes e residente na Rua Professor Alberto 
Rangel, n.º 217, Rebordosa, Paredes. Era 
solteiro e deixa na maior dor seu pai, irmãos 
e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA

Afonso Bessa 
Ferreira

Faleceu (com 85 anos)
Afonso Bessa Ferreira 

faleceu no passado dia 11 de 
fevereiro, com 85 anos de idade. Era natural de 
Louredo, Paredes e residente na Rua de Santo 
António, n.º 268, Rebordosa, Paredes. Era ca-
sado com Ana da Silva Barbosa que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos, irmãos e 
demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA/GANDRA

Abel Moreira
da Rocha

Faleceu (com 51 anos)
Abel Moreira da Rocha 

faleceu no passado dia 4 de 
fevereiro, com 51 anos de idade. Era natural 
de Rebordosa, Paredes e residente na Rua do 
Correlo, n.º 203, Gandra, Paredes. Era divorcia-
do e deixa na maior dor seus pais, fi lhos, irmãos 
e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

DUAS IGREJAS

Maria Helena
Alves Garcez

Faleceu (com 48 anos)
Maria Helena Alves Gar-

cez faleceu no passado dia 6 
de fevereiro, com 48 anos de idade. Era natural 
de Vila Cova de Carros, Paredes e residente 
na Rua dos Talhos, n.º 116, Duas Igrejas, Pa-
redes. Era casada com José Augusto Cardoso 
de Bessa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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

Manuel
Joaquim Ferreira 

Pinto
Faleceu (com 63 anos)

Manuel Joaquim Ferreira Pinto faleceu no 
passado dia 12 de fevereiro, com 63 anos de 
idade. Era natural de Lordelo, Paredes e resi-
dente na Rua dos Ribeirinhos, n.º 52, Lordelo, 
Paredes. Era divorciado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

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

CRISTELO

Paraíso de
Castro Mendes
Faleceu (com 94 anos)

Paraíso de Castro Men-
des faleceu no passado dia 8 
de fevereiro, com 94 anos de idade. Era natu-
ral de Ferreira, Paços de Ferreira e residente 
na Rua D. Benilde Meireles, n.º 119, Cristelo, 
Paredes. Era casado com Maria da Glória Al-
ves Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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.

BESTEIROS

Domingos
Barbosa Caetano

Faleceu (com 82 anos)
Domingos Barbosa Cae-

tano faleceu no passado dia 
5 de fevereiro, com 82 anos de idade. Era na-
tural de Cristelo, Paredes e residente na Rua 
São Damião, n.º 283, Besteiros, Paredes. Era 
casado com Maria Ernestina de Meireles Ruão 
Barbosa Caetano.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

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

REBORDOSA

Deolinda
Rodrigues Leal
Faleceu (com 76 anos)

Deolinda Rodrigues Leal 
faleceu no passado dia 2 de 
fevereiro, com 76 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa, Paredes e residente na Rua São 
Martinho, n.º 171, Rebordosa, Paredes. Era viú-
va de José Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

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

PAREDES

Blandina de Sousa
e Silva Gomes

Faleceu (com 65 anos)
Blandina de Sousa e Sil-

va Gomes faleceu no passado 
dia 16 de fevereiro, com 65 anos de idade. Era 
natural de Bitarães, Paredes e residente na 
Rua José Teixeira do Couto, n.º 20 (Bairro “O 
Sonho”), Paredes. Era viúva de José Ferreira 
Gomes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será 
celebrada domingo, dia 23 de fevereiro, pelas 
10 horas na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

GANDRA

Joaquim de
Oliveira Pacheco

Faleceu (com 66 anos)
Joaquim de Oliveira Pa-

checo faleceu no passado 
dia 10 de fevereiro, com 66 anos de idade. 
Era natural de Guilhufe, Penafiel e residente 
na Rua do Outeiro, n.º 30, Gandra, Paredes. 
Era casado com Maria de Fátima Ferreira 
Mendes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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

Valdemar Nunes 
de Oliveira

Faleceu (com 59 anos)
Valdemar Nunes de Oli-

veira faleceu no passado dia 
13 de fevereiro, com 59 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua 
Padre David Martins Baltar, n.º 79, Lordelo, Pa-
redes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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.

VANDOMA

António Augusto
da Rocha Marques

Faleceu (com 53 anos)
António Augusto da 

Rocha Marques faleceu no 
passado dia 15 de fevereiro, com 53 anos de 
idade. Era natural de Duas Igrejas, Paredes e 
residente na Avenida Central de Reiros, n.º 889, 
Vandoma, Paredes. Era casado com Fernanda 
Maria Pacheco Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, 
ou que de outro modo lhe manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será ce-
lebrada sábado, dia 22 de fevereiro, pelas 17:30 
horas na capela Nossa Senhora do Bom Suces-
so, Vandoma, agradecendo também, desde já, 
a todos os que participarem nesta eucaristia.
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BALTAR

Rui Barbosa Leão
Faleceu (com 94 anos)

Rui Barbosa Leão faleceu no passado dia 16 de fe-
vereiro, com 94 anos de idade. Era natural e residente 
na Rua Circular do Padrão, n.º 260, Baltar, Paredes. Era 
viúvo de Maria Alice Moreira Duarte.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas 

as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto ou de que qualquer outro 
modo lhes manifestaram  o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

BALTAR

Ernesto Moreira da Rocha
Faleceu (com 80 anos)

Ernesto Moreira da Rocha faleceu no passado dia 15 
de fevereiro, com 80 anos de idade. Era natural de Baltar, 
Paredes e residia na rua S. Bento das Peras, n.º 92, 2.º, 
Rio Tinto. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizada agradecer a todas 

as pessoas de suas relações e amizades que se dignaram a comparecer 
no funeral e missa de 7.º dia do saudoso extinto ou de que qualquer outro 
modo lhes manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA

Elisa da Costa 
Magalhães

Faleceu (com 75 anos)
Elisa da Costa Maga-

lhães faleceu no passado dia 
13 de fevereiro, com 75 anos de idade. Era 
natural de Rebordosa, Paredes e residente 
na Rua Nova do Muro, n.º 67, Rebordosa, 
Paredes. Era viúva de Mário Moreira Ferreira 
e deixa na maior dor seus filhos, netos e de-
mais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia da sua saudosa ex-
tinta, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

ÁGUAS SANTAS
REBORDOSA

Fernando
Monteiro Guedes 

Faleceu (com 87 anos)
Fernando Monteiro Gue-

des faleceu no passado dia 15 de fevereiro, 
com 87 anos de idade. Era natural de Gouveia, 
Amarante e residente na Rua Ramalho Ortigão, 
Águas Santas, Maia. Era casado com Eva Fer-
reira Nunes Guedes que deixa na maior dor jun-
tamente com seus fi lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA

António de Sousa 
Barbosa

Faleceu (com 97 anos)
António de Sousa Barbo-

sa faleceu no passado dia 12 
de fevereiro, com 97 anos de idade. Era na-
tural de Rebordosa, Paredes e residente na 
Avenida Engenheiro Adelino Amaro da Cos-
ta, n.º 465, Rebordosa, Paredes. Era solteiro 
e deixa na maior dor seus sobrinhos e demais 
família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

Necrologia e Diversos

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
SEDE: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  PEDROUÇOS

FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR  |  Tlm. 963 313 313

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 12/07

PROCESSO Nº 8/04L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de de-

zembro, na redação atualizada, e em conformidade com 
o meu despacho datado de 2020/01/23, dá-se conheci-
mento que está aberto um período de consulta pública, 
relativo ao pedido de alteração solicitada por VITOR MA-
NUEL DOS SANTOS TEIXEIRA (reqtº 5990/19), com resi-
dência em RUA DO AREAL, Nº 166, R/C ESQ., freguesia de 
CRISTELO, concelho de PAREDES, ao lote nº 7, descrito 
na Conservatória do Registo Predial nº 605/20071130, 
consistindo no AUMENTO DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO, 
REDUÇÃO DO NÚMERO DE PISOS E REDUÇÃO DA ÁREA 
DE CONSTRUÇÃO, sito em QUINTA DO MONTE (RUA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS), PAREDES (EXTINTA 
FREGUESIA DE BESTEIROS), deste concelho.

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

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

Paredes, TRINTA de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO 

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 3/11

PROCESSO Nº 5/08L
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/01/31, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativa ao pedido de alteração solicitada por 
JOAQUIM PAULO DA SILVA PEREIRA (reqtº 5979/19), 
com residência em Rua Drº José Bragança Tavares, nº 
73, 3º Esq., freguesia e concelho de Paredes, ao lote 
nº 6, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
3912/20120105, consistindo na ampliação da mancha 
de implantação e de construção, sito em LUGAR DE 
SANTA MARTA, LORDELO, deste concelho.

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

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

Paredes, SETE de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO 

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 7/97

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 12/89

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/01/30, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativa ao pedido de alteração solicitada por 
DIANA MARISA GONÇALVES PACHECO (reqtº 6471/19), 
com residência em AV.ª DO LOUREIRO, N.º 225, DELÃES, 
ao lote nº 6, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial nº 325/19970821, consistindo na redução da área 
do lote, na ampliação da mancha de implantação e de 
construção, e na implantação da piscina, sito em LU-
GAR DE PERLETIEIRO, CRISTELO, deste concelho.

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

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

Paredes, SEIS de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE.

O Vereador do Pelouro 1,

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

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 43/84

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 21/80
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação atualizada, e em conformi-
dade com o meu despacho datado de 2020/02/10, 
dá-se conhecimento que está aberto um período 
de consulta pública, relativa ao pedido de altera-
ção solicitada por MANUEL FERREIRA BRITO (reqtº 
655/20), com residência em Avª da Liberdade, nº 
152, freguesia de Vilela, concelho de Paredes, ao 
lote nº 10, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial nº 865/19930312, consistindo na divisão do lote 
em dois, com a criação do lote nº 13 para mais uma 
habitação, da alteração da mancha de implantação 
e da área de construção, sito em VINHAL (RUA DO 
CRUZEIRO), LORDELO, deste concelho.

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

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

Paredes, ONZE de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 1/94

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 19/90
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 

dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/02/10, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativa ao pedido de alteração solicitada por 
IMOLOPES – EMP. E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A. (reqtº 
955/20), com sede em Rua de Talhô, nº 288, freguesia 
de Paredes (extinta freguesia de Gondalães), concelho 
de Paredes, ao lote nº 1, descrito na Conservatória do 
Registo Predial nº 688/19940323, consistindo na am-
pliação da área de implantação, da área de construção, 
alteração do uso do rés do chão de comércio para ha-
bitação, do uso da subcave para armazém / serviços e 
eliminação dos anexos, sito em RIBEIROS ALTOS (RUA 
CENTRAL DE MOURIZ), PAREDES (EXTINTA FREGUESIA 
DE MOURIZ), deste concelho.O período de consulta 
pública terá o seu início no quinto dia a contar da pu-
blicação do presente aviso em jornal local de divulga-
ção signifi cativa e terá duração de 10 dias.

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

Paredes, ONZE de FEVEREIRO de DOIS MIL E VINTE.

O Vereador do Pelouro 1,

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