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José Miguel Garcez – CDS-PP
“Quando o CDS deixou o governo

da autarquia, Paredes era o 
maior concelho da região”

Raquel Moreira da Silva – MPP
“A minha candidatura é

suprapartidária e pretende
servir os munícipes de Paredes”

ENCHENTE NO LARGO DA FEIRA
PARA APOIAR ALEXANDRE ALMEIDA

O candidato do PS à câmara de Paredes apresentou no último sábado, em Paredes, 
todos os candidatos do Partido Socialista aos órgãos autárquicos do concelho de Pa-
redes. A festa uniu milhares de apoiantes e encerrou com um concerto do cantor Zé 
Amaro.

—  Pág. 9

JOSÉ PAULO SOUTO É CAMPEÃO DO 
MUNDO DE PATINAGEM ARTÍSTICA

O atleta da Associação Desportiva de Paredes fez parte do quarteto português que 
se sagrou campeão do mundo nos Roller Games – Nanjing 2017. Além do ouro, José 
Souto conquistou, juntamente com a irmã, a medalha de bronze em pares de dança 
seniores

—  Pág. 16

Alexandre Almeida – PS
“Temos uma dívida quase impagável,

cujos maiores responsáveis
têm um rosto, a dupla

Celso Ferreira e Rui Moutinho”
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Com a publicação, nesta edição, das entrevistas aos candidatos à câmara municipal de Paredes, Alexandre 
Almeida do PS, José Miguel Garcez do CDS-PP e Raquel Moreira da Silva do Movimento Positivo de Paredes, en-
cerramos este ciclo de entrevistas dedicado às autárquicas. 

No próximo número, que sai a 4 de outubro, já iremos fazer uma análise mais detalhada dos resultados elei-
torais no concelho de Paredes.  

“Temos uma dívida quase impagável,
cujos maiores responsáveis têm um rosto,

a dupla Celso Ferreira e Rui Moutinho”

ALEXANDRE ALMEIDA – candidato do PS à câmara municipal de Paredes

Helena Nunes (texto)

A
lexandre Almeida tem 
43 anos, é natural de 
Rebordosa, e candida-
to pela segunda vez à 
presidência da câmara 

de Paredes pelo Partido Socialista. 
Nas eleições em 2013 fi cou a escas-
sos votos de conquistar a câmara e 
desta vez acredita que vai sair ven-
cedor.

O socialista faz uma avaliação 
muito negativa do trabalho reali-
zado pelo atual executivo do PSD, 
que acusa de ser incompetente e de 
desvirtuar a imagem do concelho 
com projetos megalómanos.

Sobre a atual situação fi nanceira 
da câmara, Alexandre Almeida diz 
que Celso Ferreira e Rui Moutinho 
são os maiores responsáveis pela dí-
vida quase impagável do município.

Alexandre Almeida tem como 
grandes prioridades dar uma nova 
vida à cidade de Paredes, valorizar 
as freguesias do sul do concelho, 
criar mais emprego, apoiar o em-
preendedorismo jovem, os mais 
idosos e os cidadãos portadores 
de defi ciências. Promete também 
avançar com o saneamento básico 
em todo o concelho e baixar o IMI 
para ajudar as famílias paredenses.

O que o levou a candidatar-se 
pela segunda vez à câmara muni-
cipal de Paredes?

Não sou homem de desistir à 
primeira. O nosso concelho de Pa-
redes precisa de mudança, precisa 
de um novo rumo, novos projetos. 
Esta mudança e este novo rumo só 
pode ser feito com novas pessoas a 
governar a câmara de Paredes, com 
novas ideias, com outro planeamen-
to, competência e outro rigor, o que 
não existiu na câmara até agora. 
Não pode ser com os mesmos que 
lá estavam e que agora prometem o 
que nunca cumpriram até hoje.

Nas autárquicas de 2013 o PS 
fi cou a 58 votos de ganhar a câ-
mara. Acredita que desta vez o 
vai conseguir?

Quem vai responder a essa 
questão são os paredenses já no 
próximo dia 1 de outubro. Eu te-
nho sentido um apoio e uma von-
tade de mudança muito grande. Os 

paredenses estão fartos de serem 
enganados com falsas promessas. 
Querem um novo rumo, querem 
verdade na política. Querem obras 
bem programadas e não feitas à 
pressa por questões eleitorais, mal 
feitas e com custos elevadíssimos 
para todos nós. Querem um con-
celho de contas controladas e não 
com uma dívida monstruosa, que 
ninguém sabe ao certo quanto é. 
Querem que dê de novo vida à ci-
dade de Paredes, que se reanime 
o nosso comércio e restauração. 
Querem que o saneamento em Pa-
redes em pleno seculo XXI não seja 

de apenas 40% e que não tenhamos 
freguesias inteiras sem saneamento. 
Querem que se invista em todas as 
freguesias do concelho e que o novo 
presidente esteja mais próximo, res-
peite e dialogue com as juntas e a 
população e não se esqueça das fre-
guesias do sul do concelho. Querem 
que lhe baixem o IMI. Os pareden-
ses não podem pagar uma taxa de 
IMI superior aos concelhos vizinhos 
quando têm menos equipamentos. 
Isto é uma forte injustiça. Como tal, 
acredito que o nosso projeto, dando 
resposta a estas necessidades, vai 
sair vencedor a 1 de outubro.

“Nós vamos dar vida
à cidade de Paredes”

Como avalia o trabalho do 
atual executivo do PSD?

Faço uma avaliação muito, mas 
muito negativa, como de resto fa-
zem todos os paredenses que nos 
vão dar a vitória no próximo dia 1 
de outubro.

A atuação deste executivo 
tem sido desprestigiante para to-
dos nós. Somos conhecidos por 
projetos megalómanos sem qual-
quer sentido e adesão à realida-

de, como a construção da Cidade 
Inteligente que nunca existiu, a 
construção do mastro que só nos 
ridiculariza, o maior complexo 
desportivo do norte do país que 
só existe no papel, um concelho 
da Área Metropolitana do Porto 
sem saneamento na maioria das 
freguesias. Até nos centros esco-
lares tão badalados, temos um 
processo-crime de fraude, falsi-
ficação e corrupção instaurado 
pela União Europeia, que nos en-
vergonha e desprestigia a todos e 
que ninguém sabe qual o alcance 
e dimensão dessas irregularida-
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des. E temos uma dívida quase 
impagável, cujos maiores respon-
sáveis têm um rosto - a dupla Cel-
so Ferreira e Rui Moutinho.

Como podemos estar satisfeitos 
com um executivo com tamanha in-
competência? 

Se vencer as eleições, o que 
pretende fazer em relação às sus-
peitas que recaem sobre o muni-
cípio, no caso do Organismo Eu-
ropeu de Luta Antifraude (OLAF), 
relacionadas com uma alegada 
fraude com fundos europeus usa-
dos para construir os centros es-
colares?

Vamos ordenar de imediato a 
realização de uma rigorosa audito-
ria às contas e a todos os procedi-
mentos de adjudicações relaciona-
das com a construção dos centros 
escolares.

Tendo em conta as graves defi -
ciências de construção que os cen-
tros escolares apresentam temos 
de apurar, profundamente, o que 
falhou. Se os cadernos de encargos 
foram realmente cumpridos. Terão 
de ser apuradas as responsabilida-
des, seja de quem for. 

Acusou o PSD de estar a fazer 
obras à pressa no fi nal do manda-
to e de empurrar os pagamentos 
para 2018. Mas o candidato do 
PSD diz que essas obras já esta-
vam planeadas desde o ano pas-
sado. O que tem a dizer?

Nunca nos foi apresentado ne-
nhum plano de obras, nem existe 
planeamento algum por parte des-
te executivo.

Estiveram 3 anos e meio prati-
camente sem fazer obras e agora 
querem fazer tudo à pressa em 3 ou 
4 meses, com uma única preocupa-
ção: as eleições, e não com as neces-
sidades dos paredenses.

Sabemos bem que as obras fei-
tas desta forma, custam no mínimo 
o triplo do dinheiro e sem o mínimo 
de controlo e qualidade. Não po-
demos tolerar mais esta levianda-

de na gestão do dinheiro público. 
Esta atuação prova e demonstra 
claramente o descontrolo, a falta de 
rigor e a incompetência que o meu 
adversário do PSD tem com as con-
tas da câmara e a gigantesca dívida 
da câmara.

“Não podemos
tolerar mais
esta leviandade
na gestão do
dinheiro público”

Quais são as prioridades da 
candidatura do PS para Pare-
des?

O nosso projeto é vasto, mas 
deixo aqui algumas das nossas 
prioridades. Começando pela 
nossa cidade sede do concelho, 
temos de fazer renascer a cidade 
de Paredes. Todos os concelhos 
devem ter uma cidade sede do 
concelho forte, capaz de atrair 
pessoas de outros concelhos. Nós 
vamos dar vida à cidade de Pare-
des, requalificando o gimnodes-
portivo das Laranjeiras e transfor-
mando-o num moderno Pavilhão 
Multiusos, com espaço para vários 
desportos e eventos musicais e 
congressos. Vamos construir uma 
piscina ao ar livre em Paredes, no 
espaço das Laranjeiras capaz de 
atrair jovens e menos jovens de 
todo o concelho e dos concelhos 
limítrofes, aumentando a dinâmi-
ca do comércio na cidade, uma 
vez que temos uma estação de 
comboios a poucos metros. Va-
mos ouvir e dialogar com os co-
merciantes para alterar e ajustar o 
trânsito na cidade de Paredes. 

Vamos dar também prioridade 
ao sul do concelho. Vamos valori-
zar as suas paisagens naturais e 
belezas arquitetónicas e rever al-
gumas das vias estruturantes que 
ligam o sul ao norte do concelho. 
Vamos finalmente construir um 

parque de campismo há muito 
prometido em Aguiar de Sousa. 

Vamos pela primeira vez ter 
um projeto de prevenção contra 
incêndios para todo o concelho, 
em colaboração com os bombei-
ros, as juntas de freguesia e a po-
pulação.   

Vamos ter preocupações com 
a criação de emprego em Paredes. 
Para tal, vamos alargar as zonas 
industriais já existentes e criar no-
vas zonas industriais tanto a norte 
como a sul do concelho e apoiar o 
empreendedorismo jovem.

Vamos ter preocupações so-
ciais, sobretudo com os mais ido-
sos e portadores de deficiências. E 
como tenho vindo a referir cons-
tantemente, vamos avançar com 
o saneamento básico em todo o 
concelho e baixar o IMI para que 
finalmente os paredenses pa-

guem igual aos habitantes dos 
concelhos vizinhos.

Um dos seus objetivos, caso 
vença as eleições, passa por im-
plementar um novo modelo de 
gestão da Câmara Municipal. 
Quer dar exemplos de medidas 
concretas?

Nós vamos reorganizar toda a 
equipa de realização de obras da 
câmara municipal, implementan-
do novas ideias e novas formas de 
atuação. Vamos passar a fazer mui-
tas mais obras com os meios da 
câmara, aproveitando os nossos 
meios e com menos gastos.

Vamos envolver mais os nossos 
presidentes de junta na realização 
de algumas obras nas suas fregue-
sias. Vamos atribuir-lhes mais com-
petências e mais meios fi nanceiros, 
sabendo que as juntas têm um 

maior controlo sobre as obras.
Connosco as obras serão devi-

damente planeadas e rigorosamen-
te controladas. Não contem con-
nosco para a realização de obras à 
pressa por questões eleitorais e as-
sumo o compromisso de diminuir, 
em muito, o número de obras feitas 
por ajustes diretos, que neste mo-
mento é um grave abuso.

Como pretende diminuir o 
preço da água, que disse ser uma 
das mais caras da região, e alar-
gar a rede de saneamento, outra 
das suas promessas?

Nós vamos alargar a rede de 
saneamento, recorrendo a fundos 
comunitários, como outras câmaras 
o têm feito, como é o caso de Lousa-
da, que já tem a quase totalidade do 
concelho coberto por saneamento. 
As verbas que aplicarmos nestes in-
vestimentos servirão para negociar 
com a empresa concessionária a 
redução do preço da água. Haverá 
como que um acerto de contas com 
a empresa concessionária, sempre 
com a preocupação de benefi ciar os 
paredenses e garantir-lhes o sanea-
mento e a água mais barata.

O candidato do PSD recusa a 
ideia de ter copiado algumas das 
suas propostas eleitorais? Quer 
comentar?

Contra factos não há argumen-
tos. As duas principais ideias que ele 
lançou em outdoors, a questão de 
baixar o IMI e a questão dos livros 
gratuitos até ao 12º. Ano, são nos-
sas e já foram apresentadas no meu 
programa eleitoral de 2013, basta 
consultá-lo.

Por isso mesmo é que vamos 
baixar o IMI para o mínimo já para 
o próximo ano, e apos a nossa to-
mada de posse, logo em novembro, 
iremos promover uma alteração ao 
Orçamento de 2017 e devolver de 
imediato o dinheiro às famílias. 

Por tudo isto, contamos com o 
voto dos paredenses porque estes 
sabem que podem contar com a 
nossa total dedicação, o nosso ri-
gor, a nossa competência na gestão 
da câmara, que vai trazer um novo 
rumo a Paredes. Contem connosco.  
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JOSÉ MIGUEL GARCEZ – candidato do CDS à câmara municipal de Paredes

“Quando o CDS deixou o governo
da autarquia, Paredes era o maior

e mais atrativo concelho da região”

Helena Nunes (texto)

J
osé Miguel Garcez tem 30 
anos, é natural de Paredes e 
lidera a candidatura do CDS 
à câmara de Paredes com o 
objetivo de recuperar a dinâ-

mica e a dimensão que o concelho 
já teve na região, quando foi gover-
nado pelo CDS.

Diz que nos últimos 24 anos o 
PSD não soube ser poder, mas o PS 
também não soube ser oposição. 

Se vencer as eleições promete 
auditorias a todos os processos que 
levantam suspeitas, desde logo às 
contas do município e ao processo 
do Organismo Europeu de Luta An-
tifraude e os indícios de corrupção 
e fraude com os fundos usados nos 
centros escolares.

O que o motivou a sua can-
didatura à câmara municipal de 
Paredes?

Qualquer cidadão minimamen-
te atento, independentemente das 
suas orientações políticas, se não 
quer ser candidato, no mínimo, 
sente que é preciso fazer qualquer 
coisa que inverta o rumo que o con-
celho está a levar nas últimas déca-

das. O CDS entendeu que, para isso, 
precisava também de acabar com o 
marasmo que vinha caracterizando 
o partido nos últimos tempos. Pelos 
apelos dos cidadãos de Paredes que 
nos lembravam que, enquanto o 
CDS foi poder em Paredes, sentiam 
orgulho em dizer que eram ou vi-
viam em Paredes, pelo apelo dos di-
rigentes nacionais do partido a que 
pertenço há 16 anos, pelo consenso 
que os meus colegas da concelhia 
reuniram à minha volta e até por 
motivação própria, não podia ficar 
indiferente a esta necessidade de 
constituir uma candidatura do CDS, 
em que o partido é apenas a fer-
ramenta que une um conjunto de 
cidadãos ativos e responsáveis num 
projeto comum: Salvar Paredes.

 
O CDS-PP é um partido com 

história em Paredes. Contudo, 
nas autárquicas de 2013 obteve 
apenas 3,69% dos votos. Faltou 
em Paredes uma liderança forte 
ao CDS?

A política, como a vida, é feita de 
períodos bons e outros menos bons. 
Por outro lado, apesar da história de 
que se orgulha enquanto governou 
o concelho de Paredes, não pode-
mos ignorar que a política é também 

uma ciência que se caracteriza por 
ciclos. O CDS teve o seu ciclo político 
que se esgotou em 17 anos, o PSD 
teve o seu que se prolongou já por 
quase 24 anos. É certo que o PSD só 
se tem mantido no poder para além 
do seu ciclo, mais que esgotado e 
com prejuízos incalculáveis, através 
de manobras legitimadas por votos 
nem sempre bem contados. Con-
tudo, não podemos esquecer que 
Paredes é um concelho sociologica-
mente de centro.

Agora o problema é outro. O PSD 
vai perder as eleições, não só pelo fim 
do ciclo político, mas também pelas 
gestões erráticas que tem desenvolvi-
do e cujas consequências só se sabe-
rão depois de 1 de outubro.

Cabe ao CDS não permitir que o 
descontentamento dos eleitores do 
PSD se encaminhe para o PS. Não é 
natural que um eleitor do PSD vote no 
seu principal adversário político, o PS.

Se os eleitores estiveram aten-
tos vêem que o PSD desgovernou, 
mas o PS nada fez para inverter o 
ciclo. A oposição também tem direi-
tos e responsabilidades e o PS não 
soube opor-se aos desmandos do 
PSD e até foi seu cúmplice em mui-
tos dos “crimes políticos” que o PSD 
cometeu.

Em política, é tão nobre ser po-
der como ser oposição. Em Paredes, 
nos últimos 24 anos, o PSD não sou-
be ser poder e o PS não soube ser 
oposição. Há uma grande diferença 
entre Ser oposição e Estar na opo-
sição. O PS contentou-se em estar 
na oposição à espera que o poder 
já podre lhe caísse nas mãos. Quem 
não sabe Ser oposição muito me-
nos será capaz de Ser poder.

“Começamos agora
o caminho para
vencer as
próximas eleições”

Tem sido um dos candidatos 
mais críticos da gestão autárqui-
ca dos últimos anos. Sente que a 
população está descontente com 
o estado atual do concelho?

Mais do que descontente. A maior 
parte da população está indignada 
com aqueles que usaram o poder nas 
últimas duas décadas. Quando o CDS 

deixou o governo da autarquia, Pare-
des era o maior e mais atrativo conce-
lho da região. Hoje somos a cauda do 
Vale do Sousa e a AMP nem dá conta 
que Paredes existe.

Eramos o único que tinha uma 
Instituição de Ensino Superior, o que 
tinha as melhores zonas industriais e 
os melhores acessos a todo o conce-
lho, eramos o único concelho que ti-
nha uma zona escolar complementa-
da por uma zona desportiva, com um 
pavilhão capaz de receber eventos 
desportivos de dimensão internacio-
nal e um estádio com campo de trei-
nos do clube que o utilizava. Eramos, 
enfim, o melhor concelho para viver 
na região e sentíamos orgulho de ser 
ou viver em Paredes. Hoje, só pode-
mos perguntar: O que resta disso?

Resta abandono, desprezo e 
uma política concertada para preju-
dicar a grande maioria dos cidadãos 
em favor do interesse particular de 
uma meia dúzia de pessoas no po-
der ou ligados a ele.

Na apresentação da sua can-
didatura assumiu um conjunto 
de compromissos com vista a re-

vitalizar o concelho e a recuperar 
a qualidade de vida das pessoas. 
Como pretende fazê-lo?

A qualidade de vida de uma ci-
dade média mede-se por uma série 
de parâmetros de que nem o repre-
sentante do PSD ou do PS falam. 
Mede-se por um PDM bem elabo-
rado, com entraves ao crescimen-
to em altura, limitando o número 
de pisos e travando a especulação 
imobiliária. Mede-se pela criação 
de espaços verdes e de lazer para a 
fruição dos habitantes. Mede-se por 
políticas continuadas para a juven-
tude e para os idosos e não só em 
anos de eleições. Levar os idosos a 
passeios não pode ser a única forma 
de permitir o envelhecimento com 
dignidade. Mede-se pela oferta de 
uma rede de creches que desde 
cedo permita aos seus progenitores 
irem para os seus empregos e esta-
rem descansados, sabendo que os 
seus filhos estão a ser bem tratados.

Quer um exemplo? O PSD e o 
PS dizem que vão recuperar, não sa-
bem bem como, mas dizem que vão 
recuperar o Complexo das Laranjei-
ras. Consulte o Diário da República 
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de 22 de Maio de 2014 e veja a al-
teração do Plano Diretor Municipal. 
Ambos aprovaram o fim daquele 
espaço. Querem construir prédios 
em alta densidade. Querem cons-
truir mais prédios encavalitados e 
retirar aquele espaço às cerca de 
4.000 crianças e suas famílias que 
por ali circulam diariamente. 

Podem encher o concelho de 
cartazes a dizer que gostam muito 
do complexo das Laranjeiras que os 
eleitores já não se deixam enganar.

Quer outro exemplo? Sabe qual 
foi o 1.º concelho do Vale do Sousa 
e Baixo Tâmega a ter uma Insituição 
de Ensino Superior? Foi Paredes, a 
CESPU, em Gandra. Sabe que logo 
nessa altura o então presidente da 
câmara, Jorge Malheiro, reservou na 
sede do concelho um espaço para a 
instalação das extensões da CESPU?

E o que aconteceu nos últimos 
24 anos? No princípio, Granja da 
Fonseca só não fechou a CESPU por-
que a Instituição teve mais força. E 
o que fez o PSD, sempre a governar 
a câmara, para trazer um polo uni-
versitário para a sede do concelho? 
Nada. Enquanto isso, Penafiel já tem 
duas Instituições de Ensino Supe-
rior na sede do concelho.

Imagina a vida que a cidade de 
Paredes teria se tivesse um pólo, bas-
tava um, da CESPU ou de outra Insti-
tuição de Ensino Superior qualquer?

Vê como a cidade podia ter 
vida própria, ser próspera e agra-
dável? Basta mais vontade políti-
ca e menos arrogância e prepo-
tência no exercício do poder. É 
preciso gostar do concelho e da 
sua cidade-sede.

 
Prometeu apostar na despo-

luição do rio Sousa. Que solução 
tem o CDS para acabar de vez 
com este problema?

Respondo-lhe com outra per-
gunta: o rio Ferreira que atravessa 
Lordelo e Rebordosa não foi despo-
luído e as suas margens não foram 
recuperadas? E não está bonito?

Sabe como foi feita a obra? Com 
um programa de fundos comunitá-
rios a título perdido que ainda está 
em vigor. Bastava que os autarcas 
de Paredes se tivessem empenha-
do politicamente e olhassem para 
o concelho como um todo a desen-
volver.

Disse recentemente que Pa-
redes é hoje um dos concelhos 
onde a água é mais cara. O CDS 
defende uma renegociação do 
contrato de concessão de água e 
saneamento?

Há muito a dizer e a fazer sobre 
este processo e desde a concessão 
em 2001. Quando estivermos na 
autarquia vamos exigir que sejam 
esclarecidos, mas bem esclarecidos, 
como é que é possível, em meia dú-
zia de anos, passar o preço da água 
das mais baratas na 9.ª mais cara do 
país?

O PSD secou Paredes.
Ver-se-á que nem a câmara foi 

honesta na concessão, nem a em-
presa concessionária cumpriu o 
caderno de encargos a que estava 
obrigada, nomeadamente na am-
pliação da rede de água e sanea-
mento. É uma vergonha, em pleno 
século XXI, vivermos num concelho 
onde nem a sua sede tem comple-
ta a rede de distribuição de água e 
saneamento. Pensamos que há ra-
zões para proceder à resolução do 
contrato e municipalizar de novo 
estes serviços. Só assim voltaremos 
a ter água e saneamento a preços 
acessíveis.

Se houve negócios menos cla-
ros no meio disto procederemos 
junto das entidades competentes 
para investigarem eventuais com-
portamentos ilegais e que possam 
constituir crime. E não, não esta-
mos a falar da Be Water estar insta-
lada em espaços que são proprie-
dade, direta ou indireta, de Granja 
da Fonseca, anterior presidente da 
câmara do PSD. Isso são outros qui-
nhentos!

Preocupa-o que o concelho 
continue a ter uma taxa de co-
bertura de saneamento na ordem 
dos 40%?

Preocupa? Não! Envergonha-
-nos. O concelho de Paredes anda 
anos para trás em cada dia que é 
gerido pelos autarcas do PSD.

“A nossa equipa
é a melhor porque o
que nos une é um
sentimento de
profundo amor
pela sua terra:
Paredes!”

O que o CDS pretende fazer 
em relação às suspeitas de fraude 
e corrupção que recaem sobre o 
município no caso do Organismo 
Europeu de Luta Antifraude?

O OLAF acusa a gestão do PSD 
de ter cometido irregularidades 
graves em montantes superiores a 8 
milhões de euros. É claro que vamos 
querer saber tudo sobre o processo 
e não pactuaremos com eventuais 
ilegalidades. 

Mas há muito mais a saber. 
Como se explica uma dívida su-

perior a 100 milhões de euros sem 
obra que o justifique? 

Já alguém perguntou quan-
to dinheiro o município gastou e 
como o gastou em “miríficas” pro-
messas como o Planit Valley, o Art 
On Chairs, a “Cidade Desportiva” e 
outros? Vamos promover auditorias 
por entidades competentes e exter-
nas à autarquia. 

E sobre o complexo desporti-

vo das Laranjeiras?
Sobre isso fizemos uma con-

ferência de imprensa, onde ex-
plicamos aos paredenses todas 
as mentiras deste processo e que 
pode resumir-se nesta conclusão: 
o PSD e o PS votaram juntos a 
modificação daquele espaço para 
tornarem possível a construção de 
mais prédios em alta densidade. 
Isto mostra a diferença entre a ver-
dade dos documentos e as menti-
ras que lemos nos cartazes de pro-
paganda. No que diz respeito às 
Laranjeiras PSD e PS estão unidos 
para destruir aquele espaço identi-
tário de Paredes e tão necessário à 
qualidade de vida dos cidadãos, a 
começar pelos cerca de 4.000 estu-
dantes que frequentam a zona es-
colar. Já o disse acima e mencionei 
o Diário da República onde pode 
ser confirmado.

Aliás, se perguntar aos candi-
datos do PS e do PSD qual a solu-
ção, eles acabarão por dizer que 
depois das eleições vão reunir com 
A e B e depois decidir. Todos sabe-
mos que estas palavras só servem 
para adiar o problema até às elei-
ções e depois fazem de conta que 
não é nada com eles. Não têm co-
ragem para assumir que não que-
rem saber do Complexo das Laran-
jeiras nem da cidade sede do con-
celho. Nós assumimos: connosco 
aquele espaço, o Complexo Des-
portivo das Laranjeiras (pavilhão, 

estádio e campos de treinos) será 
completamente recuperado, re-
qualificado, revitalizado e será co-
locado, em primeiro lugar, ao ser-
viço da comunidade escolar, com 
cerca de 4.000 crianças, jovens e 
famílias que frequentam diaria-
mente aquela zona. O estádio das 
Laranjeiras manter-se-á municipal 
e será, se os seus dirigentes assim 
o entenderem, o estádio para a 
equipa principal do USC Paredes 
jogar. Por sua vez, a cidade des-
portiva funcionará como centro de 
formação do USC Paredes e como 
centro de fomento à formação e 
prática de diferentes modalidades 
desportivas. E não precisa daque-
le pavilhão monstruoso e caro 
que a câmara tem escondido dos 
munícipes que nunca poderá ser 
construído porque os organismos 
oficiais o chumbaram por estar so-
bredimensionado.

Os elementos que o acom-
panham nesta candidatura têm 
a preparação necessária para 
desempenhar as funções a que 
se propõem e contribuir para a 
mudança que diz ser necessária 
no concelho?

A nossa equipa é composta 
por paredenses de diferentes ida-
des e com habilitações académi-
cas e profissionais ao melhor nível 
do país. Tem uma componente 
de juventude que só a enriquece 
porque é consensual que as novas 
gerações são as mais bem prepa-
radas do que as anteriores. Não 
basta dizer que as novas gerações 
sabem mais. É preciso dar-lhes as 
oportunidades para o mostrarem.

Sem contestação poderei afir-
mar que a nossa equipa está mais 
habilitada a servir os munícipes 
de Paredes do que outros quando 
iniciaram as suas funções na autar-
quia pela primeira vez. E é a me-
lhor, sobretudo, porque o que nos 
une é um sentimento de profundo 
amor pela sua terra: Paredes!

A única vitória para o CDS 
seria voltar a liderar a câmara ou 
já considerava positivo eleger 
vereadores para o executivo mu-
nicipal?

A nossa primeira vitória já foi 
alcançada ao concorrermos, ao fim 
de tantos anos, a todas as fregue-
sias do concelho. A segunda vitória 
também já é nossa. Expomos cla-
ramente as nossas posições. Não 
aparecemos nos cartazes, como o 
PSD, a fazer de conta que não so-
mos os responsáveis pelo estado a 
que o concelho chegou nem faze-
mos uma campanha, como o PS, a 
“fazer de mortos”, esperando que 
o poder nos caia nas mãos sem fa-
zermos nada para o merecer.

Começamos agora o caminho 
para vencer as próximas eleições. 
Pelo concelho de Paredes e com 
paredenses de corpo e alma.
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R
aquel Moreira da Silva é a 
primeira mulher a candi-
datar-se à presidência da 
câmara municipal de Pare-
des e assume orgulho por 

isso. A professora primária é o rosto 
mais visível de um movimento de 
cidadãos, o Movimento Positivo de 
Paredes, que se apresenta a eleições 
no próximo dia 1 de outubro.

A ex-vereadora do PSD lidera 
uma candidatura independente, 
mas diz que não sente estar a trair o 
partido e que a famosa carta aberta 
escrita por Rui Moutinho não pas-
sou de uma estratégia para a afastar 
da corrida à presidência da câmara.

Raquel Moreira da Silva mos-
tra-se preocupada com a dívida do 
município e a investigação do OLAF 
e garante que está preparada para o 
desafi o de credibilizar a política. 

Entre as principais propostas, 
caso seja eleita, estão a criação de 
um Portal da Transparência, a redu-
ção do preço da água para as IPSS’s, 
associações e clubes e a criação de 
um ponto de venda de produtos 
do município aos turistas no Porto, 
para dar a conhecer as atratividades 
e potencialidades do concelho de 
Paredes

É a primeira mulher a candi-
datar-se à câmara municipal de 
Paredes. É uma responsabilidade 
acrescida?

Sou orgulhosamente a primeira 
mulher a concorrer à presidência 
da câmara municipal de Paredes e 
enfrento este desafi o não, somente, 
por ser mulher, mas porque estou 
na política com uma história de vida 
de mais de vinte anos de trabalho, 
sempre pautado pela seriedade e 
dedicação.

O facto de ser mulher permite-
-me perceber e sentir melhor as po-
tencialidades e fragilidades do nos-
so concelho e tenho a certeza que 
todos, e em especial, as mulheres se 
identifi cam comigo na sensibilida-
de, capacidade de trabalho e resis-
tência que nos caracterizam.

Por quê o Movimento Positivo 
de Paredes? Ao liderar uma can-

RAQUEL MOREIRA DA SILVA – candidata do Movimento Positivo 
Paredes à câmara municipal de Paredes

“A minha candidatura é suprapartidária e
pretende servir os munícipes de Paredes,

de forma isenta e independente”.
Helena Nunes (texto) loquei os interesses públicos acima 

dos privados.
Não é por acaso que sempre me 

disseram que não era “política” e à 
época eu não percebia, hoje perce-
bo que não sou política, porque não 
fi z jogos de bastidores e não servi in-
teresses escusos, sempre me pautei 
pela transparência e frontalidade.

Logo após as eleições inter-
nas no PSD/Paredes disse numa 
entrevista que algumas sonda-
gens a colocavam em primeiro 
lugar para ganhar a presidência 
da câmara de Paredes pelo PSD. 
Contudo, a concelhia optou por 
indicar outro candidato, o Dr. Rui 
Moutinho. Acha que isto aconte-
ceu, por quê?

Na realidade só disse aquilo que 
a imprensa publicitou num estudo 
sociopolítico e também pelo apre-
ço que a população sempre me 
demonstrou, fruto do responsável 
e empenhado trabalho que desen-
volvi ao longo da minha prestação 
autárquica.

Mas saliente-se que o concor-
rente tendo a “máquina do partido” 
na mão, ganhou a concelhia, não 
realizando uma sondagem para 
identifi car o candidato que estives-
se melhor posicionado e que garan-
tisse a vitória do partido.

Não esteve, em momento al-
gum, preocupado com a união do 
partido ou sequer com a vitória.

“O ‘infeliz’ texto
escrito pelo
candidato [do PSD],
não passou de uma
estratégia para me
afastar da corrida à
presidência
da câmara.

Nunca chegou a desmentir 
publicamente as acusações fei-
tas pelo Dr. Rui Moutinho na car-
ta aberta que escreveu quando 
eram adversários no partido. As 
acusações eram verdadeiras ou 
aquilo não passou de uma estra-

didatura independente, sendo 
uma antiga vereadora do PSD, 
não está a ir contra o Partido?

A minha candidatura é uma can-
didatura suprapartidária que preten-
de servir os munícipes de Paredes, de 

forma isenta e independente, acima 
de qualquer interesse partidário.

Sinto-me uma legítima repre-
sentante de todos os munícipes, 
porque me considero uma interve-
niente política séria e empenhada.

Como já referi, durante os mais 
de vinte anos que servi o meu con-
celho e as pessoas do meu concelho, 
demonstrei inequivocamente que 
entendo a vida autárquica em espíri-
to de “missão” e, por isso, sempre co-
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tégia para a afastar da política?
Adversário no partido? Como 

e quando? Nunca, durante mais de 
duas dezenas de anos ao serviço do 
partido o vi em qualquer lado ou 
em qualquer batalha política.

Quanto ao “infeliz” texto es-
crito pelo candidato, este não 
passou, realmente, de uma estra-
tégia para me afastar da corrida à 
presidência da câmara. Aliás, não 
podemos esquecer que pouco de-
pois retirou, com outra estratégia, 
o Dr. Pedro Mendes da corrida à 
presidência.

Mais, acrescento, que por três 
vezes me pediu desculpas, uma pri-
meira vez na minha casa e as outras 
duas em reuniões do Plenário do 
PSD, em frente aos militantes, onde 
se retratou publicamente.

Foi recentemente criticada 
nas redes sociais por ter usado 
uma carta de agradecimento 
que lhe foi dirigida por um mu-
nícipe já falecido para promo-
ver a sua candidatura. Não con-
sidera que esta foi uma escolha 
infeliz?

Durante a minha experiência 
de vida autárquica ao serviço dos 
outros ajudei, apoiei, chorei e ri e 
como é facilmente perceptível hou-
ve situações, pessoas e recordações 
que marcaram e continuam a mar-
car a minha vida.

O Miguel era um sem-abrigo, 
ex-toxicodependente e doente que 
apesar dos pseudoamigos, estava 
completamente discriminado e 
abandonado. Eu, em parceria com a 
Misericórdia de Paredes, consegui-
mos, sem qualquer tipo de discrimi-
nação, integrá-lo completamente 
na sociedade e fazer dele um ho-
mem feliz. Ele também quis.

Assim é com muita felicidade no 
coração que ao escolher o Miguel 
fi -lo porque o quis homenagear e 
agradecer-lhe por fazer parte das 
minhas recordações.

Lamento que, no presente, se 
faça aproveitamento político desta 
situação, quando no passado estes 
mesmos, não se preocuparam em 
estar ao seu lado.

Que avaliação faz do trabalho 
feito pelo executivo do PSD?

Eu acredito que não devo ser eu 
a fazer uma avaliação, mas sim que 
ela será feita no dia 1 de outubro, 
nas urnas, pela população de Pare-
des, que ao dar-me a vitória está a 
deixar uma mensagem bem clara 
do que pretende.

comunidade que desde sempre 
me preocupou. Preocupação, por 
demais óbvia, pois a existência de 
crianças e idosos aumenta a gravi-
dade da situação e a necessidade 
premente de resolução.

Assim, o digno realojamento 
da comunidade cigana, à seme-
lhança doutros munícipes de Pa-
redes, será uma realidade e com 
as mesmas obrigações dos que, 
hoje, beneficiam de um lar na ha-
bitação social. 

“Estou preparada
para assumir
o desafi o de
credibilizar a
política e servir o
meu e o nosso
concelho, fazendo
muito mais e melhor”.

Esta é a primeira vez que um 
independente concorre à câmara 
de Paredes. O que seria para si um 
bom resultado eleitoral?

Só a vitória, pois os paredenses 
vão escolher, de certeza, um candi-
dato com larga experiência autár-
quica, adquirida pelo trabalho sério 
e preocupado (alguém que conhe-
ça bem a máquina). Um candidato 
que sempre colocou os interesses 
dos outros antes dos dela, que co-
locou os interesses comuns acima 
dos pessoais.

Por estas razões, e porque co-
nheço melhor do que ninguém 
a realidade do concelho, e ainda 
porque sou mulher e muito me 
orgulho, estou preparada para 
assumir o desafio de credibilizar a 
política e servir o meu e o nosso 
concelho, fazendo muito mais e 
muito melhor.

Se nenhum dos candidatos 
conseguir obter maioria absoluta 
está disposta a integrar uma coli-
gação pós-eleitoral?

Já o afirmei muitas vezes, es-
tou na corrida eleitoral para ser 
presidente da câmara municipal 
de Paredes, porque acredito que 
os paredenses me reconhecem 
seriedade, empenho, capacidade 
de trabalho e larga experiência 
autárquica.

Assim o meu único objectivo é 
a vitória à presidência da câmara e 
sempre com a certeza de que o bem 
maior do concelho é que importa.

Quando diz que este é o mo-
mento de credibilizar a política 
e de assumir total transparência 
no exercício dos cargos, está a 
querer dizer que não tem havido 
transparência na gestão da câma-
ra?

O que me preocupa e muito é a 
dívida da câmara municipal de Pa-
redes.

Não esqueçamos que a câmara 
está a ser alvo de investigações do 
Organismo Europeu de Luta Anti-
fraude (OLAF) que remeteu à Inspe-
ção Geral de Finanças um Relatório 
Final, onde é referido que há suspei-
tas de “falsifi cação” e de “corrupção”, 
logo há muito para ser explicado.

Por outro lado “quem não deve, 
não teme” e pergunto-me por que é 
que quando os vereadores da opo-
sição solicitam informação, “esta 
tarda ou nunca aparece”?

Quais são as prioridades da 
candidatura do Movimento Posi-
tivo para Paredes?

O meu programa eleitoral tem 
12 objetivos: 1- criação do Portal da 
Transparência, onde todos os muní-
cipes tenham acesso às receitas do 

município e à forma como são gas-
tas; 2 - construção e manutenção de 
habitação social para as situações 
de carência económica comprova-
da; 3 - redução da taxa de IMI para o 
valor mínimo legal; 4 - alargamento 
da rede de água e saneamento para 
melhorar a qualidade de vida no 
concelho; 5 – articulação efi ciente 
da rede social, no que respeita aos 
cuidadores da defi ciência; 6 - redu-
ção do preço da água para as IPSS’s, 
associações e clubes; 7 - pagamen-
to dos medicamentos, no valor que 
não é comparticipado pelo Estado, 
para todos os idosos e pessoas por-
tadoras de defi ciência com difi cul-
dades económicas comprovadas, 
8 - promoção de atividades de tem-
pos livres (ATL) nas férias escolares; 
9 – concretização do mandato atra-
vés de um processo participativo, 
reunindo com as lideranças e forças 
vivas nas visitas às freguesias; 10 – 
criação de um balcão permanente 
de atendimento e ponto de venda 
de produtos do município aos turis-
tas, no Porto, para dar a conhecer as 
atratividades e potencialidades do 
concelho de Paredes; 11 – proteção 
animal, construção de uma “casa” 

para recolha, cuidados e adoção de 
animais; 12 – criação de um gabi-
nete de captação de investimento 
que terá como consequência o au-
mento de emprego no concelho de 
Paredes. 

O Movimento Positivo de Pa-
redes tem alguma solução para 
resolver o problema da rede de 
água e saneamento no concelho?

Um município moderno e com 
qualidade tem de ter cobertu-
ra de água e saneamento. É uma 
necessidade básica de qualquer 
comunidade e é claro que este é 
um problema que merece um tra-
tamento e cuidado excepcional e 
prioritário. 

Todo o nosso empenho será 
tendo como objectivo a resolução 
do problema da Rede de Água e 
Saneamento. Não podemos dei-
xar este problema somente para 
a empresa e o cliente. O papel do 
município é preponderante como 
mediador, em grande parte das si-
tuações.

E para a comunidade cigana?
A comunidade cigana é uma 
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

É 
corrente em tempo de eleições dizer que votar 
é um dever cívico e que cada um deve votar em 
boa consciência.

Qualquer que seja o resultado eleitoral das 
autárquicas, com lugar a 1 de outubro próximo, 

é preciso que os munícipes se mentalizem que o País 
só se desenvolve com mais produtividade, mais justiça 
social e mais inovação.

Passadas as eleições há o dever de se respeitar a 
vontade popular expressa nas urnas de voto e, dentro 
do possível, devem ser desenvolvidos esforços para 
construir o futuro e consolidar a democracia.

É sabido que sem coesão e sem esforço, sem idea-
lismo e sem alguns sacrifícios, será muito difícil vencer 
os obstáculos e ultrapassar as incertezas que se atraves-
sam no caminho.

Será numa democracia pluralista e adulta mais fácil 
aproveitar vocações e valores, gerir potencialidades e 
recursos através de estratégias concertadas.

É indispensável o esforço de todos para a constru-
ção do bem-comum, sendo que esta não é possível sem 
a dignificação do trabalho e sem a concretização ade-
quada de políticas de justiça social, a qual exige uma 
consciência coletiva democrática firmada na cidadania 
e no respeito pelos valores e convicções plurais.

Por tal razão se conclui que o debate de ideias é 
cada vez mais importante no contexto atual, num mun-
do que precisa de mais cultura e de mais política face às 
exigências da própria globalização.

Com o avanço das ideias e das estratégias, urge que 
os partidos políticos se abram à sociedade e se reno-
vem com a participação dos cidadãos na vida partidária 
e pública.

Neste sentido, informar e formar em liberdade, com 
sentido pedagógico e responsabilidade, é contribuir 
para a aproximação dos cidadãos, para o bem-comum e 
para a construção e consolidação da democracia.

Em todo o especto, seja qual for o ângulo para onde 
se olhar, concluímos que as sociedades em que vivemos 
são cada vez mais interdependentes e, por isso, marca-
das pelo fenómeno da globalização, aqui entrando a 
ação da comunicação social, na certeza de que comuni-
car é também ajudarmo-nos uns aos outros e refletir em 
conjunto acerca dos sinais dos tempos.

Por essa ordem de ideias, as comunicações devem 
estar sempre ao serviço da informação correta e verda-
deira, acompanhando o progresso, num mundo em que 
a liberdade do pensamento tem o dever de contribuir 
para a própria elevação cultural da comunidade.

Aceitamos perfeitamente que, dobrado o cabo das 
eleições autárquicas, se entre num período em que se 
abrirão portas à discussão sobre a regionalização. Não 
achamos que ela deva ser considerada a vaca sagrada 
da nossa ação política, dizendo, no entanto, ela con-
tinua a ter razão de ser face aos desafios que surgirão 
pelas exigências próprias da globalização. Somos, tam-
bém, da opinião que só uma política regional estrate-
gicamente concebida, envolvendo os agentes econó-
micos, culturais, sociais de toda a região demarcada a 
pode valorizar, fomentando o associativismo nos mais 
diversos sectores produtivos.

Convenhamos que o indiferentismo político ou elei-
toral fragiliza as instituições democráticas, sendo, por 
isso, necessário tornar a democracia mais participativa 
e mais direta.

Eleições autárquicas:
Consolidar a democracia

– construir o futuro

Jovem de Paredes
conquista prata em

competição internacional

U
ma jovem de 
Paredes con-
quistou recen-
temente a me-
dalha de prata 

nas Olimpíadas Internacio-
nais de Ciência da Terra. O 
evento é dedicado ao es-
tudo das ciências da terra 
e decorreu em Nice, França.

Evgeniya Sitchikhina, 
residente no concelho de 
Paredes, é estudante do Co-
légio Casa-Mãe e destacou-

-se entre os melhores alunos 
do mundo através dos seus 
conhecimentos na área da 
geologia.

A competição assume-se 
como uma das mais importan-
tes da área e exige dos partici-
pantes, jovens do secundário, 
conhecimentos que vão além 
daquilo que é normalmente 
abordado nas aulas.

Este ano Evgeniya Sit-
chikhina já conquistou tam-
bém o primeiro lugar nas 
Olimpíadas Portuguesas da 
Geologia.

Helena Nunes (texto)
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O 
largo da Feira, em Pa-
redes, encheu no pas-
sado sábado para a 
apresentação de todos 
os candidatos do Par-

tido Socialista aos órgãos autárqui-
cos do concelho de Paredes. 

Este foi o momento escolhido 
pelo candidato à câmara municipal, 
Alexandre Almeida, para traçar o ca-
minho de mudança que o concelho 
deve seguir a partir do próximo dia 
1 de outubro. “Uma mudança não 
apenas de partido na governa-
ção da câmara municipal, mas de 
um paradigma, de um projeto e 
de uma equipa com novas ideias 
para trazer mais qualidade de 
vida às pessoas”, defendeu o can-
didato.

Numa praça repleta de apoian-
tes, Alexandre Almeida dirigiu o seu 
discurso aos socialistas, indepen-
dentes e militantes de outros par-
tidos que estiveram ali para apoiar 
a “verdadeira candidatura da 
mudança para Paredes”, deixando 
desde logo uma mensagem aos ad-
versários.

“Não pode haver uma mudan-
ça se os protagonistas forem os 
mesmos. Os nossos adversários 
também querem prometer uma 
mudança quando, no fundo, pro-
metem aquilo que nunca cumpri-
ram até agora”, frisou Alexandre 
Almeida, comprometendo-se des-
de logo a começar esta mudança na 
cidade de Paredes.

“Quem esteve na governação 
até agora, matou a cidade de Pa-
redes e nós vamos dar uma nova 
vida à cidade, e vamos fazê-lo 
com ideias simples, centradas 
naquilo que realmente a cidade 
precisa para voltar a ter o prota-
gonismo que teve no passado, na 
região do Vale de Sousa, e agora 
na Área Metropolitana do Porto”.

Um dos projetos que Alexandre 
Almeida pretende pôr em prática, 
para dar uma nova vida à cidade 
de Paredes, é a requalificação do 

Largo da Feira encheu para apoiar
equipa de Alexandre Almeida

 O PARTIDO SOCIALISTA APRESENTOU OS CANDIDATOS AOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS DO CONCELHO NUMA PRAÇA COM MILHA-
RES DE APOIANTES.  Alexandre Almeida considerou este apoio um sinal expresso da mudança que os paredenses exigem para o con-
celho.  O candidato voltou a assumir o compromisso de baixar IMI para o mínimo legal e garantiu que vai reembolsar já em novembro 
as famílias do valor dos manuais escolares.

pavilhão gimnodesportivo, trans-
formando-o num multiusos capaz 
de albergar eventos desportivos e 
culturais. Aos mais jovens Alexan-
dre Almeida deixou também a ga-
rantia de construir, já no próximo 
ano, uma piscina ao ar livre, nos 
terrenos atrás do antigo estádio das 
Laranjeiras.

Em Paredes, outra das priorida-
des será a alteração do sentido de 
trânsito na cidade. “É inconcebível 
que alguém que venha do Porto 
chegue à rotunda, para seguir em 
direção ao centro de Paredes, e se 
depare com um sentido proibido, 
sendo convidado a seguir à es-
querda para Penafiel ou à direita 
para Valongo. Isso tem de aca-
bar”, afincou Alexandre Almeida, 
que pretende também repor os dois 
sentidos de circulação na Avenida 
da República, para ajudar os comer-
ciantes que foram “desrespeitados 
e ignorados” nos últimos anos.

“Vamos ser eleitos
em outubro e
portanto não terão
de esperar até
janeiro para serem
reembolsados do
valor dos manuais.
Serão reembolsados
já em novembro”

- ALEXANDRE ALMEIDA
candidato do PS

à câmara municipal

Alexandre Almeida falou de-
pois dos apoios para as indústrias 
do concelho e do trabalho que a 
câmara municipal de Paredes deve 
fazer para atrair novas empresas e 
criar mais oportunidades de empre-
go para os jovens. “Teremos de ser 
verdadeiros embaixadores das 
empresas de Paredes e ser capa-
zes de atrair mais empresas para 

o concelho, de diversos sectores 
e com capacidade de internacio-
nalização, para criar novas opor-
tunidades de emprego para os 
jovens do concelho”, defendeu.

O candidato também pretende 
dar uma atenção especial às fregue-
sias do sul do concelho, que foram 
“ignoradas” nos últimos anos e que 
continuam a não ter acesso ao sa-
neamento básico. 

“É inadmissível que, em pleno 
século XXI, estas freguesias não 
tenham saneamento básico. E 
digo mais. Muitas destas fregue-
sias até problemas de abasteci-
mento de água tinham. O can-
didato do PSD é de Recarei, mas 
se não fosse o nosso candidato à 
junta de Recarei, Belmiro Sousa, 
nem água potável tinha na sua 
casa”, criticou Alexandre Almeida, 
desafiando o candidato do PSD a 
votar no PS para a junta de Recarei 
por ter sido o atual presidente a ga-
rantir o abastecimento de água na 
freguesia.

Outra das críticas que Alexan-
dre Almeida fez ao seu adversário, 
“o tesoureiro da câmara de Pare-
des”, foi em relação à taxa de IMI, 
contestando a decisão do executivo 
de cobrar a taxa máxima de IMI aos 
paredenses que nem sequer têm 
saneamento básico. “Isso vai aca-
bar a partir de outubro” garantiu 
o candidato, lembrando que em 
2013 o PS já defendia a redução do 
IMI e a atribuição de manuais esco-
lares gratuitos até ao 12.º ano. 

“Nós vamos ser eleitos em ou-
tubro e portanto vocês não terão 
de esperar até janeiro para serem 
reembolsados do valor dos ma-
nuais como promete o meu adver-
sário do PSD. Serão reembolsados 
já em novembro pela câmara mu-
nicipal de Paredes”, atirou.

No plano social Alexandre Al-
meida pretende criar um novo mo-
delo de atribuição de apoios aos 
idosos que atravessam dificuldades, 
porque o valor das reformas que 
recebem não chega para pagar os 
medicamentos.

Helena Nunes (texto)
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Caro diretor do jornal O Paredense. 
Tomo a liberdade de lhe dirigir esta carta 
aberta para falar sobre uma situação que 
me deixou profundamente desagradado 
e que está relacionada com a freguesia de 
Lordelo, de onde sou natural.

Há mais de 20 anos que Lordelo foi sem-
pre a freguesia mais representada no pano-
rama político do PSD-Paredes, desde então 
que Lordelo esteve sempre entre primeiro 
ou segundo lugar do executivo camarário.

Prova da união e poder da freguesia de 
Lordelo é esta carta, que apresento mais abai-
xo, onde pessoas influentes do partido se jun-
taram a reivindicar o melhor lugar nas eleições 
do ano de 1997, ou seja, o 1.º ou 2.º lugar para 
a Câmara Municipal, caso contrário o partido 
não tinha apoio de Lordelo nem representa-
ções de qualquer membro em cargos políticos. 
Dadas as circunstâncias o partido desde então 
sempre foi de encontro à pretensão da maior 
freguesia do concelho de Paredes.

Atualmente, nas eleições autárquicas o 
PSD deixou cair o 2.º lugar de Lordelo para 
ser representado entre o 4.º ou 5.º lugar, de-
monstrando que a força no PSD local já não 
tem o peso político do passado.

Mais afirmo que se Lordelo tivesse ainda 
Joaquim Mota na presidência, nunca deixa-
ria cair a posição política do PSD por Lordelo 
em 1.º ou 2.º lugar.

Permita-me que transcreva o conteú-
do daquela carta de 26 de agosto de 1997, 
em que seis figuras influentes do partido, a 
saber-se Celso Ferreira, Albano Amaral, Joa-
quim Mota, José Gonçalves, José Fraga e Vi-
torino Moreira, se juntaram para reivindicar 
o melhor lugar para Lordelo nas eleições do 
ano de 1997.

Carta aberta ao diretor 
“Declaração

As pessoas abaixo assinadas, tendo 
consciência da problemática que vai en-
volver a freguesia de Lordelo no próximo 
acto eleitoral autárquico.

Sabendo que, o sentimento colectivo 
do povo de Lordelo os acompanha nesta 
motivação e sobretudo porque pretendem 
estabelecer um compromisso de adoptar 
uma postura de unidade e coesão, no sen-
tido de relativamente à lista a apresentar 
pelo PSD às eleições autárquicas de 1997, 
não abdicar do lugar imediatamente a se-
guir ao candidato a presidente da câmara.

Comprometem-se, de livre vontade, a 
declinar qualquer convite que não corres-
ponda unanimemente ao tratamento dig-
no que a freguesia de Lordelo merece e que 
passa obrigatoriamente por uma candida-
tura forte, liderada pelo núcleo de Lordelo 
do PSD a apresentar para o segundo lugar 
para o executivo da Câmara de Paredes.

Comprometem-se ainda e por igual a 
não integrar, fazer parte, ou apoiar qual-
quer lista do PSD para qualquer órgão 
autárquico se não for respeitado o acima 
indicado”.

Atenciosamente, 
José Gonçalves, 20 de setembro de 

2017

A 
candidatura do 
CDS-PP Paredes 
garantiu o apoio 
da CESPU para 
criar um polo uni-

versitário no centro da cidade 
de Paredes. Em comunicado 
o partido garante que esteve 
reunido com o responsável 
da CESPU no passado sábado 
e que este se mostrou receti-
vo à ideia de criar um polo da 
CESPU na cidade de Paredes.

Nessa reunião partici-
param José Miguel Garcez, 
candidato à câmara munici-
pal, Francisco Rodrigues dos 
Santos, presidente da Juven-
tude Popular, Óscar Gadanho 
e Tiago Dias, candidatos à 
junta de freguesia de Gan-
dra, que visitaram no sábado 
as instalações da CESPU em 
Gandra. 

“Esta reunião foi 
muito importante para o 
CDS-PP pois houve grande 
recetividade à ideia de cria-
ção de um polo da CESPU 
no centro da cidade, tendo 
o CDS-PP percebido que 
tal é possível e obtido in-

CDS garante apoio da CESPU
para criar um polo universitário
 O candidato do CDS à câmara de Paredes esteve reunido com o presidente da CESPU Almei-
da Dias no último sábado.

formação que esse projeto 
já esteve em análise, mas 
apesar de existirem terre-
nos disponíveis para esse 
efeito, o projeto não avan-
çou por falta de vontade 
política da câmara muni-
cipal de Paredes, motivo 

pelo qual a CESPU abriu um 
polo em Penafiel e não no 
centro de Paredes”, garante 
o partido na mesma nota, as-
sumindo que o CDS tudo fará 
para concretizar este projeto.

Uma das bandeiras do 
programa eleitoral do CDS em 

Paredes é precisamente a aber-
tura de um polo universitário 
no centro da cidade, proposta 
que o partido considera ser de 
extrema importância para a re-
vitalização da cidade, juventu-
de, dinamização do comércio, 
do arrendamento, etc.
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D
. ANTÓNIO FRAN-
CISCO DOS SANTOS, 
bispo do Porto, morreu 
no passado dia 11 de 
setembro, com 69 anos, 

após sofrer um ataque cardíaco. As 
cerimónias fúnebres realizaram-se 
na passada quarta-feira, dia 13 de 
setembro, na Sé Catedral do Porto, 
onde estiveram milhares de fiéis.

A missa fúnebre foi presidida 
por D. Manuel Clemente, atual car-
deal patriarca de Lisboa, a quem D. 
António sucedeu na sé do Porto. 
Na homilia, D. Manuel Clemente 
sublinhou os muitos depoimentos 
que foram feitos a propósito da sua 
morte. “Todos aliam sentimentos 
de admiração e já saudade pela 
sua grande figura pessoal, ecle-
sial e social que entre nós viveu 
e conviveu, pois grande era a sua 
capacidade de estar com os ou-
tros”, disse.

Sobre o seu sucessor no cargo 
de bispo do Porto, D. Manuel Cle-
mente disse que foi “uma belíssi-
ma imagem do que é Cristo Bom 
Pastor que continua presente na 
Igreja e na sociedade em geral. 
Alguém que viveu sempre com 
muita sabedoria, sempre com 
muita proximidade de toda a 
gente e um enorme coração”.

As câmaras municipais do Por-
to, Vila Nova de Gaia, Matosinhos 
e da Maia decretaram três dias de 
luto para assinalar a morte de um 
homem “a quem ninguém podia 
ficar indiferente”, como resumem 
os que lhe eram mais próximos.

O padre Vitorino Soares, da Vi-
gararia de Paredes, conheceu D. 

MORREU O BISPO DO PORTO, “um homem
profundamente dedicado aos outros”

O
rdenado bispo em 2005, D. António Francisco dos Santos su-
cedeu a D. Manuel Clemente na liderança da diocese do Porto, 
em fevereiro de 2014. Antes tinha passado pela arquidiocese 
de Braga, como bispo auxiliar e pela diocese de Aveiro como 

bispo titular, onde esteve sete anos.
O bispo nasceu em Tendais, concelho de Cinfães (Viseu) em 1948. Es-

teve nos seminários de Resende e de Lamego entre 1959 a 1971, sendo 
ordenado padre em 1972.

Licenciou-se em filosofia em 1977, na École Pratique de Hautes Étu-
des Socialies, em Paris. Em 1979 terminou depois o mestrado em Filoso-
fia Contemporânea e tirou ainda o curso de Sociologia Religiosa.

D. António Francisco dos Santos era também presidente da Comis-
são Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana e vogal da Co-
missão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé na Conferência 
Episcopal Portuguesa.

 Várias figuras da Igreja lamentaram a sua morte, incluindo o Papa 
Francisco que deixou uma mensagem de pesar e solidariedade à comu-
nidade diocesana do Porto e a todos quantos beneficiaram do serviço 
deste “pastor afável, generoso”. O Papa classificou D. António Fran-
cisco dos Santos como um “incansável servidor do Evangelho e da 
Igreja”.

 O presidente da República também lamentou a morte do bispo do 
Porto, considerando que este deixa “a memória de um homem bom, 
de uma integridade plena, em comunhão de vida com os valores 
cristãos”. O mesmo fez o primeiro-ministro António Costa, referindo-se 
a D. António Francisco dos Santos como uma “referência inspiradora 
que transcende a diocese do Porto”.

 OS QUE LHE ERAM MAIS PRÓXIMOS DIZEM QUE ERA UM HOMEM BOM, DE INTEGRIDADE PLENA E MUITO PRÓXIMO DAS PESSOAS.
 O mesmo diz o padre Vitorino Soares, que conhecia D. António Francisco dos Santos há 27 anos.  Recorda um homem profundamente 
dedicado aos outros, que deixa uma grande obra na diocese do Porto. D. António Francisco dos Santos morreu no dia 11 de setembro, após 
sofrer um ataque cardíaco.

Helena Nunes (texto)

“Incansável servidor
do Evangelho”

António Francisco dos Santos em 
1990, nos encontros para os respon-
sáveis dos seminários, muito antes 
de D. António vir para o Porto. 

A imagem que guarda daquelas 
reuniões de trabalho que mantiveram 
quando D. António estava no seminá-
rio de Lamego é a de “um homem 
profundamente dedicado aos ou-
tros”. “Era alguém que fazia o outro 
sentir-se bem e, sobretudo, que 
valorizava quem estava com ele ao 
ponto de se sentirem superiores. A 
sua forma de estar era exatamente 
esta. Sem se impor ele era capaz de 
elevar os outros”. 

Quando D. António chegou ao 
Porto, em abril de 2014, manteve 
a mesma dedicação, fazendo de 
todos os padres, paróquias e co-
munidades da diocese a sua famí-
lia. “Todos os que ele encontrava 
eram de facto a sua família. Com 
certeza por convicção pessoal, 
mas também por não ter irmãos 
e já não ter pai nem mãe. E por 
isso essa proximidade, amizade e 

bondade que lhe apontam”.
Vitorino Soares recorda um 

episódio em particular quando, 
em 2014, D. António Francisco dos 
Santos veio a Paredes para presidir 

às festas da cidade. “Eu estava à 
espera que ele chegasse cá, mas 
quando dei conta ele já estava na 
igreja, no meio das pessoas e a 
cumprimenta-las”. 

“Conseguiu unir
e congregar
as comunidades
da diocese”

O padre responsável pela viga-
raria de Paredes deixa o que foram 
para ele as principais marcas de D. 
António no prelado do Porto. “Algu-
ma disciplina em termos pastoral 
e a unificação e congregação da 
diocese”. Vitorino Soares recorda 
que D. António foi o primeiro bispo 
que traçou um plano pastoral para a 
diocese do Porto. E que mesmo sem 
querer forçar nada “conseguiu uni-
ficar as comunidades e congregar 
aquelas que eram as preocupa-
ções e prioridades da diocese”. 

“Essa foi a grande obra que 
ele fez na diocese do Porto. O 
próprio cardeal patriarca de Lis-
boa reconheceu na homilia que 
decorreu na Sé Catedral que não 
é fácil ser bispo e no Porto é com 
certeza ainda mais complicado. E 
ele que também passou cá dois 
anos soube bem o que isso signi-
ficava”. O clérigo não tem, por isso, 
dúvidas de que a grande marca que 
D. António deixou no Porto foi “a 
orientação, unidade e congrega-
ção da diocese, a partir de um pla-
no onde todos estão alinhados 
numa única orientação”. Um plano 
pastoral que o bispo sempre enten-
deu como uma proposta a fazer e 
não uma vinculação de ninguém e 
iria servir para unificar as vigarias da 
diocese.  

“Espero quem vier a seguir 
tenha a capacidade e sensatez de 
manter este plano de congrega-
ção”, refere o padre.

O governo interino da diocese 
será temporariamente administra-
do pelo bispo auxiliar do Porto, D. 
António Bessa Taipa, que foi no-
meado pelo Colégio de Consultores 
da Diocese do Porto para desem-
penhar o cargo até à nomeação de 
um novo bispo por parte do Papa 
Francisco.

Padre
Vitorino Soares
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Pré-campanha autárquica dominou
a última assembleia municipal 

 O executivo municipal social-democrata voltou a ser alvo de críticas por parte de PS e CDS.  AUTARCA DE REBORDOSA ACUSOU O PRE-
SIDENTE DA CÂMARA DE “DESPREZAR E IGNORAR A FREGUESIA” DURANTE 8 ANOS E VIR AGORA INAUGURAR UMA OBRA, A 15 DIAS DAS 
ELEIÇÕES.  Celso Ferreira preferiu contrariar estes discursos e apontar para a obra feita em todo o concelho. 

Helena Nunes (texto)

O 
salão nobre da câmara 
municipal de Paredes 
foi sede de mais uma 
sessão da Assembleia 
Municipal de Paredes, 

a última realizada antes das eleições 
autárquicas.

Luciano Gomes, do PSD, deci-
diu abrir os discursos do período 
antes da ordem do dia, dirigindo 
um pedido aos colegas deputados 
para que não usassem a assembleia 
para fazer campanha. Contudo, as 
diferentes bancadas não desper-
diçaram a oportunidade de fazer o 
seu balanço da gestão do executivo 
social-democrata.

A primeira foi a representante 
do executivo da junta de Rebordo-
sa, Salomé Santos, que acusou a 
câmara e Celso Ferreira de “despre-

gestão, como por exemplo a venda 
de património público ou a anexa-
ção de freguesias.

Por outro lado, disse Batista Pe-
reira, o PS foi apresentando propos-
tas, nunca aprovadas pelo partido 
no poder, incluindo para baixar o 
IMI e manter o transporte escolar 
gratuito. 

“Afinal há muita coisa por fa-
zer no concelho”, atirou depois o 
líder da bancada socialista, dando 
como exemplos o realojamento da 
comunidade cigana, as deficiências 
no abastecimento de água e sanea-
mento e na rede viária que ficaram 
por resolver. 

Em defesa do executivo saiu 
depois o presidente da junta de 
Louredo, que elogiou a obra feita 
na sua freguesia, em particular o 
parque de lazer, que disse estar pra-
ticamente concluído. O mesmo fez 
o autarca de Vilela José Cruz. “Vilela 
não tem um mas dois parques de 
lazer”, atirou o autarca, que tam-
bém é candidato à junta nas próxi-
mas eleições, mas agora como nú-
mero dois na lista do PSD.

 Rui Silva, que deixou o CDS e 
passou a exercer o seu mandato 
como independente, fez mais um 
discurso carregado de ironia, com 
críticas ao despesismo da câmara e 
às melhores escolas do mundo que 
deram origem ao caso do OLAF (Or-
ganismo Europeu de Luta Antifrau-
de), que investiga indícios de fraude 
com fundos da União Europeia atri-

zar, ignorar e desrespeitar a fre-
guesia” e não realizar obras. 

O único investimento que Salo-
mé Santos disse ter sido feito pela 
câmara em Rebordosa é uma déci-
ma parte daquilo que foi prometido 
no parque da Lavandeira, inaugura-
do com festa, música pimba e por-
co no espeto, em plena campanha 
eleitoral. “Mas o povo não anda a 
dormir”, avisou a socialista, garan-
tindo que ao contrário da câmara 
a junta conseguiu cumprir o que 
prometeu, apesar das “constantes 
ameaças, pressões e retaliações”.

“Quando não há dinheiro para 
fazer obras nas freguesias, como 
é possível pagar a cantores, por-
cos e inaugurações a quinze dias 
das eleições?”, questionou a autar-
ca, criticando: “Para quem retirou 
os cabazes de natal, atualmente 
oferecidos pela junta de fregue-
sia, oferecer porco no espeto em 

inaugurações partidárias com 
dinheiro do povo é, no mínimo, 
brincar com as pessoas”.

Na reta final do seu discurso Sa-
lomé Santos recordou o que foi dito 
há 8 anos por um antigo autarca 
do PSD, Reinaldo Monteiro, sobre 
o executivo da câmara e agradeceu 
depois o louvor que o atual can-
didato do PSD a Rebordosa, João 
Santos, fez ao executivo liderado 
por Elias Barros na assembleia de 
freguesia, considerando esta a pro-
va inequívoca de que até a oposição 
em Rebordosa reconhece o “exce-
lente trabalho” que o executivo da 
junta fez nestes 8 anos.

Mais à frente foi a vez do líder da 
bancada do PS fazer um balanço da 
governação do PSD e assumir que 
embora tivesse existido consenso 
em algumas propostas, as diver-
gências acabaram por ser maiores, 
nomeadamente nas decisões de Salomé Santos representante do executivo da Junta de Freguesia de Rebordosa
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Discurso direto

Cristiano Ribeiro
— CDU —

“Estarmos a discutir de novo a 
possibilidade de alargamento 
do Andante a Paredes é mau 
para o concelho. A adesão à 
Área Metropolitana do Porto 
não serviu os interesses dos 
paredenses”.

José Manuel Outeiro
— PSD —

“Tenho de elogiar o crescimen-
to que o concelho registou 
nestes 12 anos. Estou confian-
te de que Paredes será, nos 
próximos anos, um concelho 
de referência na Área Metropo-
litana do Porto”.

Rui Silva
— CDS —

“Não há mais tempo para me-
galomanias e devaneios. Este 
é o tempo de mudança, mas 
de mudança com verdade para 
conseguir o melhor para Paredes 
e para os paredenses”.

Batista Pereira
— PS —

“Há muita coisa por fazer no 
concelho. Espero que o próxi-
mo executivo, seja ele qual for, 
consiga concretizar a verdadeira 
mudança e resolver os proble-
mas no concelho”.

buídos à câmara para a construção 
de quatro centros escolares no con-
celho.

Frisando que “não há mais 
tempos para megalomanias e de-
vaneios”, Rui Silva disse que este é 
o tempo de mudança, mas de mu-
dança com verdade para conseguir 
o melhor para Paredes e para os 
paredenses, antevendo porém di-
ficuldades ao próximo executivo, 
que disse “vai receber uma heran-
ça pesada e uma tesouraria com 
muitas dívidas”.

Em resposta às críticas, Celso 
Ferreira ironizou com as contrata-
ções dos partidos políticos, que não 
são mais do que jogos sujos que 
não dignificam as próprias pessoas. 
O autarca referiu-se indiretamente 
ao facto de o deputado ter saído 
do CDS para integrar a lista do PS à 
Assembleia Municipal nas próximas 
eleições.

A Salomé Santos, o presiden-
te da câmara quis dizer que devia 
ser candidata a uma outra junta 
porque não conhece a obra que a 
câmara fez em Rebordosa. Para sus-
tentar aquilo que disse ter sido feito 
de má-fé, Celso Ferreira enumerou 
para a ata da reunião da AM uma 
lista das obras que garante terem 
sido feitas pela câmara, entre elas a 
construção do alpendre no centro 
escolar de Rebordosa, construção 
da bancada e do sintético no está-
dio do Rebordosa Atlético Clube, 
recuperação do passadiço junto ao 
bar da Promov, reabilitação das pis-
cinas municipais, instalação de ar 
condicionado no centro escolar, pa-
vimentação da rua das Fontainhas, 
etc.

Sobre o corte nos cabazes de 
Natal, Celso Ferreira ditou de novo 
para a ata que nos últimos 8 anos a 

câmara apoiou 288 famílias caren-
ciadas de Rebordosa com cabazes 
de Natal, num investimento que 
rondou os 62 mil euros.

“Não é pelos autarcas atual-
mente em funções em Rebordosa 
que nós iremos deixar de inves-
tir nas freguesias”, concluiu Celso 
Ferreira, defendendo que o investi-
mento em Rebordosa está em linha 
com o que foi feito no concelho.

O autarca destacou depois os 
feitos alcançados pelo seu execu-
tivo em diversas áreas, como a cul-
tura, onde disse ter sido criada uma 
agenda ímpar, o desporto, com a 
construção de 21 pavilhões gimno-
desportivos e a captação de inves-
timento. Sobre este último, Celso 
Ferreira disse ainda que nos últimos 
12 anos a câmara conseguiu captar 
mais de 75 milhões de euros para o 
concelho, esforço que permitiu criar 
mais postos de trabalho e reduzir o 
desemprego.

Mas foi no domínio do abaste-
cimento de água que Celso Ferreira 
apontou a maior conquista: 80 % da 
população do concelho de Paredes 
tem acesso a água potável, afiançou 
o autarca, que apesar de ter provo-
cado algumas gargalhadas na ban-
cada do PS, disse estar a citar dados 
da Entidade Reguladora dos Servi-
ços de Águas e Resíduos (ERSAR). 

A despedida para
Granja da Fonseca 

Nesta reunião houve também 
momentos mais descontraídos pro-
tagonizados por alguns dos mem-
bros da AM em final de mandato, 
como por exemplo Granja da Fon-
seca que sai da cena ao fim de 24 

anos de vida política.
“Foram 24 anos de trabalho, 

alegria e também algumas desi-
lusões. Agora é tempo de reno-
vação no partido. Saio com o meu 
ego em alta porque o povo pare-
dense foi reconhecendo o meu 
trabalho através das maiorias 
que me deu”. 

No seu último discurso enquan-
to presidente da assembleia muni-
cipal, Granja da Fonseca disse ainda 
que “nunca pactuei com a calú-
nia, as falsas promessas e a men-
tira”, e agradeceu a todos os cola-
boradores, funcionários da câmara, 
vereadores, presidentes de junta e 
membros da assembleia municipal 
que trabalharam consigo.

Outros dois elementos da ban-
cada do PSD, Luciano Gomes e José 
Manuel Outeiro, despediram-se dos 
colegas da AM. O mesmo fez o au-
tarca de Sobrosa, André Santos, o 
vice-presidente da câmara de Pa-
redes, Pedro Mendes, e o vereador 
do desporto, Cândido Barbosa, que 
não são candidatos a nenhum car-
go nas próximas eleições.

Todos se mostraram honrados 
pelas funções que desempenharam 
e por ter dado o seu contributo para 
melhorar o concelho. O mesmo de-
sabafo fez o presidente da câma-
ra, Celso Ferreira, que cessa agora 
funções, pedindo desculpa a quem 
possa ter ferido nalgum debate po-
lítico mais aceso.

Granja da Fonseca na despedida de presidente da Assembleia Municipal

Grupo Coral da Justiça 
atuou na Fundação A Lord

O 
auditório da Fundação A Lord acolheu, no passado dia 16 de 
setembro, o espetáculo do Grupo Coral da Justiça do Porto, 
composto por magistrados judiciais e do Ministério Público, 
advogados, solicitadores, notários e oficiais de justiça.

A assistir na plateia estiveram cerca de uma centena de pessoas. 
O espetáculo foi dividido em três partes, abrindo com a atuação do 
grupo coral, cuja direção artística está a cargo de Francisco Ferreira. A 
segunda parte ficou reservada para o grupo instrumental, que tocou 
temas de Bach, Mozart e Vivaldi, entre outros. A encerrar esteve o gru-
po de danças e cantares, que apresentou músicas populares do Minho 
ao Algarve e ilhas e terminou com um momento de fado de Coimbra, 
evocando Zeca Afonso.
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N
as primeiras semanas de gestação (da 1.ª à 13.ª), 
muitas alterações fi siológicas começam a sur-
gir. Enjoos, sonolência, alterações de humor e 
falta de energia são situações que irão afetar o 
dia-a-dia da gestante e que serão importantes 

de gerir e minimizar.
Sabe-se que a prática da atividade física é uma im-

portante “arma” para minimizar muitas destas alterações. 
Mas, num estado tão sensível por onde se podem as ges-
tantes aventurar?

Depois de despistado qualquer problema associado à 
gravidez, o exercício será um ponto importante nas roti-
nas diárias da grávida (ainda mais se já forem fi sicamente 
ativas) que terá vantagens, não só no estado emocional e 
de bem-estar da mesma, mas também no controlo do au-
mento de peso ao longo de todo o período de gestação.

A procura por um profi ssional do exercício físico nesta fase 
deverá ser uma prioridade, pela orientação de todo o processo 
de treino de forma responsável e segura para grávida e bebé.

Variadíssimos estudos demonstram os benefícios que o 
exercício físico realizado na gravidez traz tanto para a mu-
lher como para o bebé:

Para a grávida destacamos:
● Melhoria da função cardiorrespiratória, diminuindo a 

incidência de problemas respiratórios e circulatórios;
● Diminuição da pressão arterial;
● Melhoria ou manutenção do sistema músculo-esque-

lético robusto capaz de suportar as alterações físicas que 
irão ocorrer ao longo do período de gestação;

● Controlo de peso;
● Diminuição da incidência de diabetes gestacional;
● Melhoria da qualidade do sono;
● Melhoria das condições para o trabalho de parto, 

bem como da duração do mesmo, diminuindo a sensação 
de dor; 

● Melhoria da recuperação pós-parto, com melhor re-
torno aos níveis de força e fl exibilidade;

● Promoção do bem-estar e da autoconfi ança, através 
de uma adaptação a um estilo de vida saudável.

Para o feto destacamos a diminuição das complica-
ções decorrentes de um trabalho de parto mais difícil

É fundamental garantir que a grávida não apresenta 
contraindicações para dar continuidade ou iniciar a prática 
do exercício físico. Não apresentando, recomendamos as 
seguintes atividades:

● Treino aeróbio: intensidade ligeira a moderada (50 a 
60% da Frequência Cardíaca de Repouso), com uma dura-
ção de trinta a sessenta minutos, três a quatro vezes por 
semana (ACSM, 2000). As atividades que sugerimos são: 
natação, caminhada e atividades de baixo impacto;

● Treino de resistência: Pilates para gestantes e ginásti-
ca localizada para gestantes;

● Exercícios de fortalecimento do pavimento pélvico 
devem ser realizados desde o início da gravidez, pois são 
fundamentais para diminuir o risco de incontinência uriná-
ria que se apresenta como um fator que ocorre frequente-
mente no 3.º trimestre e no pós-parto.

● Exercícios com baixas resistências externas e com 
o peso corporal são também aconselhados, desde que 
os mesmos não representem um aumento exagerado da 
pressão intra-abdominal.

Numa próxima edição deixaremos algumas dicas para 
o 2.º trimestre da gravidez.

Até lá!

DIOGO FERRAZ

Mestre em Treino de Alto Rendimento pela FADEUP com Especializa-
ção em Natação, Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 
Básico e Secundário.

Preparador e Reabilitador Físico ROPE®
 CLÍNICAS NUNO MENDES

Atividade Física 
na Gravidez

— primeiro trimestre —

Casa da Cultura de Paredes
comemorou 20 anos

A 
Casa da Cultura 
de Paredes come-
morou, no passa-
do dia 14 de se-
tembro, 20 anos 

de existência, com vários es-
petáculos de teatro e música. 
Segundo nota informativa do 
gabinete de comunicação do 
município os eventos decor-
reram nos auditórios e foram 
dinamizados pela autarquia.

Durante a cerimónia de 
aniversário foi exibido um 
vídeo comemorativo da data 
com vários depoimentos e 
iniciativas que foram realiza-
das ao longo dos 20 anos da 
Casa da Cultura de Paredes.

O momento foi também 
aproveitado para a assinatura 

dos protocolos entre a câma-
ra e os 16 grupos de teatro 
no âmbito da 9.ª edição do 
programa PT – Paredes com 
Teatro.

A cerimónia prosseguiu 
com a apresentação de vá-
rios apontamentos de teatro 
e música que demonstram 
a diversidade cultural que a 
Casa da Cultura oferece.

O projeto de recupera-
ção deste edifício foi iniciado 
na presidência de Granja da 
Fonseca, após a autarquia 
ter chegado a acordo com a 
Misericórdia de Paredes, pro-
prietária pelo imóvel, para 
a cedência daquele edifício 
para fi ns culturais.

Citado no comunicado o 

ex-presidente da câmara re-
forçou que o projeto cultural 
traçado nessa altura permitiu 
“dar vida a esta casa”. Já Cel-
so Ferreira disse que a Casa 
da Cultura de Paredes marca 
um ponto de viragem na cul-
tura de Paredes. 

“A quantidade de espe-
táculos e personalidades 
que passaram aqui ao lon-
go deste 20 anos é notável”, 
defendeu o autarca.

10 anos de
“Conta-me
Histórias”

Inserido nas comemo-

rações dos 20 anos da Casa 
da Cultura de Paredes, o 
Programa “Conta-me His-
tórias” assinalou 10 anos, 
comemorando a data com 
a presença de alguns con-
vidados especiais: os Blind 
Zero, Miguel Ângelo, dos 
Delfins, e Mafalda Veiga.

Assente num ciclo de 
conversas - concerto com 
conhecidos músicos que 
confidenciam alguns por-
menores menos conhe-
cidos das suas carreiras, 
pontuados por algumas das 
suas músicas mais emble-
máticas, o conta-me histó-
rias trouxe à Casa da Cultura 
inúmeros artistas ao longos 
dos 10 anos de atividade.
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A 
iniciativa decorreu na 
passada sexta-feira, na 
Junta de Rebordosa, 
na presença do  exe-
cutivo que sem-

pre “acarinhou a empresa, reco-
nhecida mundialmente como o 
alfaiate das cadeiras”, sublinhou 
Mário Leite, CEO da Fenabel.

A Fenabel celebrou o 25.º ani-
versário no dia 5 de agosto. Para 
assinalar a data a Fenabel lançou 
o desafio a estudantes da Lisbon 
School of Design para desenharem 

FENABEL ofereceu à Junta de Rebordosa
a cadeira dos 25 anos da empresa

a cadeira que representasse 25 anos 
de trabalho e dedicação da empre-
sa.  O primeiro prémio do concurso 
“Fenabel Design Challenge” foi 
atribuído ao estudante de design 
Mauro Lourenço.

A cadeira Edge, produzida em 
madeira e tecido, representa, através 
do design arrojado, toda a resiliência 
do percurso da Fenabel ao longo 
destes 25 anos. “Nesta simbólica 
oferta, gostaríamos de ver repre-
sentada toda a indústria do mobi-
liário da madeira da freguesia de 

Rebordosa”, salientou Mário Leite.
Para o presidente da junta de 

freguesia de Rebordosa, Elias Bar-
ros, “foi um prazer muito grande 
receber a Fenabel nos seus 25 
anos e receber a cadeira que é 
estrondosa e bonita que, pes-
soalmente, gosto. Esta cadeira 
representa o futuro que a Fena-
bel vai ter e que se avizinha mui-
to bom, com ideias novas e muito 
sólidas. Sei da capacidade e dinâ-
mica da empresa, a quem desejo 
muito sucesso”.

A 
loja do minipreço em 
Rebordosa, Paredes, 
foi assaltada na últi-
ma terça-feira, dia 19 
de setembro, por dois 

homens encapuzados. Segundo o 
Correio da Manhã, um dos assaltan-
tes estava na posse de uma arma de 
fogo. 

O assalto aconteceu ao início 
da tarde, quando alguns clientes 
estavam no interior da loja a fazer 
compras. Uma testemunha contou 
ao nosso jornal que a maioria dos 
clientes só se apercebeu do assalto 

Dois encapuzados assaltaram
supermercado em Rebordosa

 A Polícia Judiciária está a investigar o assalto que 
aconteceu na última terça-feira, dia 19.
 Segundo fonte policial, citada pelo Correio da Ma-
nhã, os suspeitos já terão sido detidos.

depois de ouvir gritos. Nessa altura 
já os assaltantes estariam a ameaçar 
o funcionário de uma das caixas do 
supermercado, exigindo que lhes 
entregasse todo o dinheiro, num 
valor ainda por apurar.

Já na posse do dinheiro, os 
dois homens puseram-se em 
fuga, a pé. Segundo o Correio da 
Manhã, que cita uma fonte poli-
cial, os indivíduos já foram deti-
dos. Ambos já seriam conhecidos 
das autoridades. 

A GNR esteve no local, mas a 
investigação passou agora a ser 
da responsabilidade da Polícia Ju-
diciária.

Helena Nunes (texto)

 A cadeira Edge, produzida em madeira e tecido, representa toda a resiliência do 
percurso da empresa ao longo destes 25 anos. 
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A 
equipa de trail da So-
breira, Somos Nós Team, 
voltou a somar pódios, 
desta vez bem perto de 
casa, na vizinha fregue-

sia de Recarei, Paredes, onde decor-
reu o Trail Senhora do Salto. A prova 
organizada pela equipa Trail da Sra. 

O 
quarteto português “The Pro-
ject”, formado por Paulo Santos, 
Filipe Galego, Ricardo Martins e 
José Paulo Souto sagrou-se, no 
passado dia 9 de setembro, cam-

peão do mundo de patinagem artística.
Com a performance “Are You Mambo” o 

quarteto luso conseguiu conquistar o públi-
co chinês, nesta disciplina que foi introduzida 
nos campeonatos do mundo em Cali 2015. 
Esta conquista nos Roller Games é a maior 
conquista portuguesa de sempre na prova

Os Roller Games – Nanjing 2017 decorre-
ram na China, e Portugal conquistou um total 
de 8 medalhas.

José Paulo Souto é campeão
do mundo de patinagem artística

 O atleta da Associação Desportiva de Paredes fez parte do quarteto português “The Project”, que venceu os Roller Games – Nanjing 2017.
 Além do ouro nos quartetos, José Souto e a irmã, Mariana Souto, conquistaram o bronze nos pares de dança seniores.

Helena Nunes (texto) Bronze em pares de dança
com Mariana Souto

Além do ouro, José Paulo Souto conquis-
tou uma outra medalha, desta vez de bronze 
em pares de dança seniores, disciplina onde 
competiu com a sua irmã Mariana Souto. 
“Com a sua emotiva dança livre e um novo 
guarda-roupa realizaram uma maravilhosa 
performance, ao seu estilo, com uma pati-
nagem precisa, madura e elegante. Confir-
maram, mais uma vez, a sua posição de um 
dos pares de dança líderes do mundo”, sub-
linhou a Federação de Patinagem de Portugal 
na sua página da internet.

No final da prova os dois irmãos, que 

integram a secção de patinagem artística 
da Associação Desportiva de Paredes, mos-
traram-se muito satisfeitos pela conquis-
ta de mais uma medalha a nível mundial. 
“Conquistar uma medalha é sempre um 
objetivo cumprido. E uma medalha no 
campeonato do mundo é sempre muito 
importante”, garantiram os atletas. Os dois 
irmãos confidenciam que passaram o verão 
a treinar, abdicando de ir à praia, como os 
seus amigos para conseguir estar ao mais 
alto nível.

“É muito reconfortante ver que o esfor-

ço valeu a pena”, sublinham.
Entre as oito medalhas portuguesas estão 

três de ouro, de José Cruz e Daniela Dias, em 
pares de dança, Ricardo Pinto, em solo dance 
seniores masculinos e “The Project” em quar-
tetos.

Já as medalhas de prata foram conquis-
tadas por Ana Walgode, solo dance seniores, 
Maria Beatriz Sousa, solo dance juniores e 
José Cruz, em solo dance seniores. 

Pedro Walgode conquistou uma medalha 
de bronze em solo dance seniores e os irmãos 
Souto em pares de dança seniores.

Equipa da Sobreira conquista 3 pódios 
no Trail da Senhora do Salto

 Fátima Coelho foi segunda nos veteranos e partilhou pódio com a colega Fátima Vieira, 3.ª classificada na mesma prova.  Andreia Morais 
ficou em segundo na prova de seniores femininos.  3.ª edição do Trail da Senhora do Salto decorreu no dia 17 de setembro.

do Salto, a jornal FM e o grupo Btt 
Tombos aconteceu no passado dia 
17 de setembro, e percorreu os ca-
minhos e trilhos da paisagem prote-
gida do parque das Serras do Porto.

A equipa de trail da Sobreira so-
mou 3 pódios na prova principal, de 
25 quilómetros, através de Fátima 

Coelho e Fátima Vieira, segunda e 
terceira classificadas no escalão de ve-
teranos, respetivamente, e de Andreia 
Morais que obteve o 2.º lugar na pro-
va de seniores femininos e o 4.º lugar 
na classificação geral da prova.

Já o atleta Paulo Morais conse-
guiu efetuar uma prova “bastante 
razoável” no trail de 25 quilómetros. 
A equipa de trail da Sobreira esteve 
também representada no mini trail 
de 15 quilómetros, com Minda Coe-
lho, Ana Morais, Maria José, Fernan-
do Coelho, Fernando Morais e José 
Teixeira. A organização garante que 
todos conseguiram acabar a prova 
com excelentes prestações.

Correção: Em relação à presta-
ção da equipa de trail da Sobreira 
no Trail dos 4 caminhos, que decor-
reu no passado dia 3 de setembro, 
em Alfena, Valongo, importa dizer 
que a atleta Fátima Vieira conquis-
tou o 2.º lugar no escalão F 50 e não 
o 3.º, como havia sido noticiado na 
última edição do nosso jornal.
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Campeonato
de Portugal

série B 
4.ª jornada (17 setembro)
SC Coimbrões ......................4
Aliança de Gandra ..............1

Próximo jogo:
dia 30, às 15 horas

Aliança de Gandra - Freamunde

Divisão de Elite – AF Porto
série 2

2.ª jornada (17 setembro)
Nun’Álvares ..........................0
 Vila Meã ................................2

Penafiel B ..............................0
Rebordosa ............................3

Lixa ..........................................0
Aliados de Lordelo .............1

Paredes ..................................3
Folgosa da Maia ..................2

Próximos jogos:
dia 24, às 16 horas

Barrosas - Nun’Álvares
Rebordosa - Tirsense

Aliados de Lordelo - Penafiel B
Sobrado - Paredes

1.ª Divisão – AF Porto
série 2 

2.ª jornada (17 setembro)
Sobrosa .................................1
Nevogilde .............................2

Lagares ..................................0
Parada ....................................1

Próximo jogo:
dia 23, às 16 horas
Lousada B - Sobrosa
Dia 24, às 16 horas

Parada - Torrados

2.ª Divisão – AF Porto
série 1 

1.ª jornada (1 de outubro)

Vandoma - M. Gomes da Costa
Monte Córdova - SC Nun’Álvares B

Zebreirense - A. de Gandra B
Sobreirense - A. de Lordelo B

Baltar - GDC Ferreira

FUTEBOL
Resultados e calendário

das próximas jornada

É 
já este sábado que termina 
a edição de 2017 do Cam-
peonato Nacional de Super 
Enduro, com a derradeira 
jornada a ser disputada na 

cidade de Fafe. O piloto André Mou-
ta parte em 3.º lugar da geral, com 
196 pontos, menos 26 que o líder 
Diogo Vieira, e a 22 de diferença do 
segundo classificado, João Ribeiro, 
mas acredita que será possível con-
seguir um bom resultado e chegar 
ao fim da prova nos pódios do cam-
peonato.

O jovem piloto natural de Lor-
delo, Paredes, que conseguiu ven-
cer a penúltima etapa disputada 
no kartódromo de Baltar, a 12 de 
agosto, precisa agora de recuperar 
terreno para os seus adversários 
mais diretos se quiser ainda sonhar 
com o título. 

João Barros no Rali de Mortágua
 Piloto de Paredes quer recuperar pontos para o campeonato, depois de uma jornada azarada na Madeira.
 Rali de Mortágua arranca esta sexta-feira, dia 22, e terá a duração de dois dias.

O 
Automóvel Clube do 
Centro vai voltar a or-
ganizar, este ano, o Rali 
de Mortágua, a sétima 
e penúltima etapa do 

Campeonato Nacional de Ralis, que 

começa amanhã, dia 22 de setem-
bro, e se prolonga até sábado.

Nesta prova, o piloto da Fibro-
made Racing Team, João Barros, terá 
a oportunidade de recuperar pontos 
para o campeonato, depois de ter sido 
mais infeliz na 58.ª edição do Rali da 
Madeira, disputado em agosto.

O piloto paredense desistiu na PE 
17 Porta do Sol 2, devido a uma avaria 
mecânica no seu Ford Fiesta R5, com-
plicando assim as contas do título.

João Barros parte para Mortá-
gua na terceira posição do campeo-
nato, a 11,47 pontos de diferença 
do líder Pedro Meireles e a 2,21 pon-
tos do segundo classificado, Miguel 
Barbosa.

A edição deste ano do Rali de 
Mortágua terá oito troços. No pri-
meiro dia haverá apenas uma su-
per especial, com 1,86 quilómetros, 
abandonando a solução de 2016, 
em que havia dois troços.

No sábado os pilotos terão de 
completar os troços Mortágua/Cal-
vos (11,67 km, com três passagens), 
Póvoa do Sebo (com 15,71 km e 
duas passagens) e Felgueira (com 
17,98 km e dupla passagem).

André Mouta quer segurar pódio
no nacional de super enduro

 Este sábado, dia 23, disputa-se a última jornada do campeonato nacional de super enduro, em Fafe.
 O piloto de Lordelo quer, pelo menos, manter o terceiro lugar na geral da prova.

Terceira jornada do
trofeu luso galaico 

O mítico trofeu Luso Galaico, co-
nhecido pela grande competitividade 
e desafios que coloca aos pilotos ao 
longo das provas, regressou no dia 10 
de setembro, desta vez com uma pro-
va de cross country em Chaves, cidade 
onde o piloto de Lordelo André Mou-
ta voltou a ser feliz e conquistou mais 
um trofeu esta temporada.

André Mouta venceu a prova na 
classe Pro, completando as 13 vol-
tas ao percurso em 2.22,11. Em se-
gundo lugar ficou José Iglésias, com 
2.16,22, e em terceiro José Henrique 
Araújo, com 2.17,34.

A jornada de Chaves foi tam-
bém positiva para Albano Mouta, 
pai de André, que venceu no esca-
lão de veteranos.

Na classificação geral do trofeu 

André Mouta é atualmente 4.º classi-
ficado na classe pro, com 42 pontos, 
estando a 33 de diferença do líder da 
prova Daniel Carracedo. Nos veteranos 
é Albano Mouta quem lidera a classifi-
cação geral, com três pontos de vanta-

gem sobre o seu rival mais direto, Nuno 
Freitas.

Na véspera do trofeu Luso Galai-
co, André Mouta também esteve a dis-
putar o 1.º Super Enduro de Meinedo, 
em Lousada, sendo 2.º na classe pro.

Helena Nunes (texto)

Helena Nunes (texto)
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VALE do SOUSA

PUB

A 
música, o teatro e os sabo-
res tradicionais da gastro-
nomia portuguesa regres-
saram à Aldeia da Quin-
tandona, em Penafiel, no 

passado fim-de-semana, para a 11.ª 
edição da Festa do Caldo da Quintan-
dona, em Lagares e Figueira.

Nesta edição, o festival voltou 
a contar com atuações de teatro, 

Música, teatro e gastronomia
regressaram à Aldeia da Quintandona

 A 11.ª edição da Festa do Caldo da Quintandona decorreu no último fim-de-semana numa das mais emblemáticas aldeias de Portugal.
 Mais de 15 mil pessoas visitaram o evento. 

concertos de música tradicional 
portuguesa, bandas musicais, ran-
chos folclóricos, espetáculos de Ro-
bertos e fantoches que animaram 
os mais novos. Pelas ruas da aldeia, 
houve animação musical e cénica 
com Gaitas Daninhas, Bandalhadas 
e como DEantes e ainda uma feira 
de artesanato com produtos da ter-
ra e a famosa monumental corrida 

de porcos.
Os cabeças de cartaz foram os 

Diabo a Sete, Enraizarte, Ronda da 
Madrugada, Propagode e Torga.

Nestes três dias de festa em 
honra do caldo e onde a gastrono-
mia tem como cenário uma aldeia 
preservada e a beleza da sua paisa-
gem natural participaram mais de 
15 mil pessoas, mantendo o regis-

to de visitantes da edição anterior 
e consolidando-se como um dos 
maiores eventos da região.

Recorde-se que a aldeia rural 
preservada de Quintandona foi can-
didata às 7 Maravilhas de Portugal 
– Aldeias, nas categorias de Aldeia 
Rural e Aldeia Autêntica. A Quintan-
dona é uma aldeia típica com uma 
paisagem agrícola e florestal e com 

grandes potencialidades de desen-
volvimento turístico, marcada por 
construções em pedra de lousa e 
xisto.

A comemorar o seu 1.º ano de 
existência, a Confraria do Caldo de 
Quintandona participou este ano 
na cerimónia de receção às entida-
des e desfile pela aldeia, no domin-
go, dia 17.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

O Caso Djalme (II)
«Por fim, os juízes concluem que 
o crime dos autos imputável ao 
tenente republicano era o de 
«passador» de tais inscrições – 
tal como o cego Caldeira, igual-
mente condenado. Assim sendo, 
a sentença ditou a absolvição de 
Cerdeira e a condenação de Cal-
deira e de Djalme de Azevedo: o 
primeiro a 20 meses, o segundo a 
dois anos de prisão correccional.»

D
urante as investigações ou dili-
gências judiciais registaram-se ca-
sos de enorme gravidade. Um dos 
quais terá resultado, inclusive, na 
morte de uma das testemunhas 

deste processo. A professora D. Teodora Amé-
lia dos Santos Guimarães, que era já na altura 
uma «frágil septuagenária», detida no âmbito 
deste caso e levada para a cidade do Porto, 
acaba por morrer no presídio, antes mesmo 
de ser julgada ou libertada. 

O advogado Afonso Costa refere-se ao as-
sunto da seguinte forma: «Mesmo depois da 
prisão de Djalme, em 8 de março de 1905, D. 
Teodora continuou a dar aulas até ser presa. 
O seu primeiro interrogatório, em Paredes, foi 
no dia 29 de março; o segundo, também em 
Paredes, realizou-se no dia 30, à noite, pela 
polícia. Ainda a polícia a interrogou no dia 2 
de Abril, e por duas vezes. Por fim morreu no 
dia 14 de abril, entrando no Hospital da Mise-
ricórdia nesse mesmo dia, já morta, ou mori-
bunda» (Costa, 1908: 42).

Segundo a versão da defesa, antes ain-
da de ter sido detida e levada para o Porto, 
a professora terá sido vítima de pressões por 
parte do administrador do concelho, Belmiro 
Augusto de Oliveira, que terá extorquido da 
inquirida a versão que mais conviria à acusa-
ção. Belmiro, por sua vez, nega em tribunal 
tais acusações. O acórdão final considerara 
que o depoimento do administrador fora 
«claro, preciso» e narrado «de modo natural e 
racional» (Costa, 1908:49).

Depois de todas as atribulações, provas, 
contraprovas, declarações ou depoimentos, 
tudo seguido à risca pela imprensa republi-
cana e cujos repórteres, «plantados» à porta 
do tribunal, foram narrando o desenrolar do 
«caso», ao fim de três longos anos chega final-
mente o veredicto final. 

O Tribunal Colectivo de Paredes, compos-
to por três juízes, considera não se ter prova-

do de forma concludente a acusação contra 
Eleutério Emídio Alves Cerdeira, o outro réu 
do processo. Considera ainda que não se pro-
vara «completa e cabalmente» que Djalme 
tivesse sido o falsificador das inscrições. Por 
fim, os juízes concluem que o crime dos au-
tos imputável ao tenente republicano era o 
de «passador» de tais inscrições – tal como o 
cego Caldeira, igualmente condenado. Assim 
sendo, a sentença ditou a absolvição de Cer-
deira e a condenação de Caldeira e de Djalme 
de Azevedo: o primeiro a 20 meses, o segun-
do a dois anos de prisão correccional. 

E há, ainda, nesta decisão final, um factor 
que deve merecer toda a atenção: o voto de 
vencido de um dos juízes. 

O magistrado em causa redigiu «em se-
parado» o seu voto de oposição à decisão to-
mada pelo colectivo. Essa redacção foi consi-
derada por Afonso Costa, ao seu melhor jeito 
retórico, como a parte «luminosa, verdadeira, 
jurídica, aquela em que, num bom português, 
claro e cristalino, se exprimiram ideias justas, 
nobres, estritamente legais e por isso infinita-
mente convincentes». Costa acrescenta ainda 
que os considerandos do juiz vencido cons-
tituíam «por si sós o grito mais penetrante e 
vivo, a força mais invencível e tenaz, a defesa 
mais perfeita e indestrutível da Verdade con-
tra o Erro, da Justiça contra a Injustiça, do Bem 
contra o Mal, da Inocência contra a Condena-
ção, - de Djalme, enfim, contra os dois magis-
trados que o pretenderam amarrar a um pos-
te de ignomínia.» 

Bastará referir que o juiz em questão era 
Francisco Manuel Couceiro da Costa, correli-
gionário de Afonso Costa. Eminente republi-
cano, mais tarde membro do Partido Evolu-
cionista, veio a ser ministro da Justiça e Cultos 
no governo de José Relvas, em 1919, e depois 
ministro plenipotenciário em Madrid, Berlim 
e Viena.

Anunciada a decisão judicial, é o próprio 
Ministério Público quem apresenta recurso 
para o Tribunal da Relação. Esta instância, 
por sua vez, em Outubro de 1908, vai ainda 
agravar – e muito – a pena a que Djalme de 
Azevedo havia sido inicialmente condenado: 
de dois para oito anos de prisão. Em face de 
tão pesada sentença, o Partido Republicano 
encarrega um dos seus membros, José Fran-
cisco Coelho, de preparar a fuga e exílio do 
tenente, «levando-o a qualquer ponto do es-
trangeiro, onde ficasse a salvo» (As Constituin-
tes, 1911:180). Djalme passa por Nova Iorque 
(EUA) e instala-se, com a família, em Buenos 
Aires (Argentina), onde vai permanecer até à 
implantação do regime que tanto preconiza-
va e pelo qual tanto se batera.

Depois do 5 de Outubro, o militar regres-
sa para ser novamente julgado. Cerca de um 
mês após a revolução, o Centro Republicano 
Simões de Almeida pede ao Ministro da Jus-
tiça a revisão do processo. Segundo o Com-
mercio de Penafiel de 9/11/1910, reúne-se no 
Porto uma «comissão de vigilância» para esse 
fim, composta por civis e militares. Durante o 
mês de Dezembro, o Tribunal da Relação de-
cide «em virtude da doutrina do art.º 2.º do 
decreto de 10 de Outubro, fazer baixar à pri-
meira instância o processo Djalme». E assim 
Paredes voltará a ser, uma vez mais, o centro 
de todas as atenções.

Djalme de Azevedo

A 
nossa turma participou no con-
curso de escrita “HISTÓRIAS DA 
AJUDARIS 17”, iniciativa solidária 
que incentiva à leitura, à escrita e à 
cidadania. Criámos um poema co-

letivo sobre a Família, o tema deste ano. 
Foi com muita alegria que recebemos no 

final do ano uma mensagem de onde destacá-
mos este texto:

Exupéry, a certa altura na obra “O Principe-
zinho”, disse que “as coisas mais belas do mundo 
não podem ser tocadas ou cheiradas, são senti-
das com o coração”. E o coração do júri palpitou 
e rejubilou a cada palavra, a cada frase, a cada 
conto….! Um misto de sentimentos pairou du-
rante toda esta intensa fase de emoções. Todos 
temos consciência que não existe um livro tão 
gigante como o coração de cada criança que es-
creveu e de cada professor solidário que orientou.

Recebemos 1934 histórias extraordinárias, 
repletas de afetos e generosidade. Foram selecio-
nados 920 trabalhos...

Queremos agradecer a todos os que participa-
ram e, fundamentalmente, congratular todos os 
pequenos grandes autores e professores solidários 
que fizeram e fazem parte deste grandioso projeto.

Claro que todos temos que ficar muito 
contentes por esta notícia! O nosso poema foi 
um dos 920 escolhidos entre os 1934 concor-
rentes! Mas a nossa alegria é a dobrar porque 

HISTÓRIAS DA AJUDARIS

descobrimos que os nossos colegas do Jardim de Trás-
-de-Várzea também estão entre os vencedores!

É bom poder ser solidário fazendo uma coisa tão 
simples como escrever na turma um texto! 

Parabéns para nós e para os nossos colegas! 

Minha família, meu mundo...
A minha família é o meu mundo!
É a minha vida e o meu amor.
O meu pai é o meu herói
A minha mãe, minha rainha
Cuidam de mim com carinho
De manhã até ser noitinha.
O colo do meu pai
É fofo como uma almofada
A voz da minha mãe
É doce como a de uma fada.
Os olhos do meu pai
Brilham como o luar
Nos braços da minha mãe
Gosto de me aconchegar.
Se estou triste ou doente
Tenho os pais para me ajudar
Com seus beijinhos e abraços
Logo eu vou melhorar
A minha família é uma árvore
E os ramos somos nós
Com ela cresço feliz,
Com pais, irmãos e avós.

Concurso Histórias da Ajudaris 2017

CULTURA  e  ESPAÇO ESCOLA
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HISTÓRIA e CULTURA

BOLETIM  MONUMENTOS
VII – PORTO

N.º 103 – Casa da Rua da Alfândega Velha

Casa da Rua da Alfândega Velha – Porto
Aspeto das primeiras sondagens realizadas no edifício da frente. 

Casa da Rua da Alfândega Velha – Porto
O rés-do-chão do corpo da frente depois das obras de adaptação.

GOMES DE SOUSA

F
oi no dia 9 de Abril de 1812, pelas cinco 
horas do dia, na igreja de São Miguel de 
Baltar, - ‘com fiança aos proclamas’ -, que 
se casaram Luís Barbosa e Rita Barbosa. 

[A fiança aos banhos era uma so-
lução para a impossibilidade momentânea de 
apresentar os proclamas tanto no local da natu-
ralidade dos contraentes como nos lugares de 
permanência por mais de seis meses].

O Luís era dos Chãos, em Parada de Todeia, 
onde nasceu a 26 de Maio de 1785, filho de Ma-
nuel Barbosa e Custódia Maria Barbosa, neto 
paterno de Manuel Barbos, dos Chãos e Maria 
Rodrigues, das Quintãs, neto materno de João 
Fernandes, dos Chãos e Maria Barbosa, da Car-
reira, todos de Parada.

A Rita era de Tagilde, em Baltar, onde nasceu 
a 2 de Setembro de 1791, filha de Custódio de 
Sousa e Bárbara Barbosa dos Santos, de São Mi-
guel de Baltar, neta paterna de Manuel de Sousa 
Barbosa e Maria Pinto, do Barreiro, em Cete, neta 
materna de Custódio Barbosa dos Santos, do 
Portelo e Ana Lopes, de Ramos, ambos de Baltar.

Luís e Rita viveram nos Chãos onde tiveram 
os seguintes filhos: 

1 - Manuel. Nasceu a 3 de Fevereiro de 1813; 
faleceu a 25 de Fevereiro de 1814, ‘com ano e 
meio pouco mais ou menos’. Foi sepultado na 
igreja na sepultura que está pegada ao altar do 
Sacramento. 

2 – Ana. Nasceu a 15 de Janeiro de 1815; fale-
ceu a 28 de Fevereiro de 1915, pouco depois de 

completar 100 anos de idade.
3– Manuel. 2º. Nasceu a 23 de Outubro de 

1816; faleceu menor.
4 – José. Nasceu a 15 de Outubro de 1818 

e faleceu solteiro na casa da Saúde do Médico 
Ferreira, no Bonfim, Porto, a 13 de Novembro de 
1888. José Barbosa Leão: Médico. ‘O Paredense’ 
do dia 18 diz que os ofícios fúnebres se realiza-
ram na Igreja da Trindade e que o cadáver foi 
sepultado no cemitério do Repouso.

5 – Gaspar. Nasceu a 2 de Novembro de 
1820; faleceu solteiro, com 57 anos.

6 – Vitorino. Nasceu a 27 de Dezembro de 
1822; casou a 29 de Novembro de 1865 e teve 
seis filhos.

7 - Tomás. Nasceu a 7 de Março de 1825; fale-
ceu solteiro com 76 anos de idade. 

8 - Maria. Nasceu a 10 de Agosto de 1827; 
casou com António da Fonseca Freire, da Fonte 
Arcada.

9 - Margarida. Nasceu a 14 de Novembro de 
1829; faleceu solteira com 73 anos de idade. 

10 – Manuel. 3º. Nasceu a 21 de Abril de 
1832. Manuel Barbosa Leão: formou-se em teo-
logia e merece um capítulo à parte.

11 - António. Nasceu a 8 de Maio de 1834; 
faleceu de desastre, na construção da capela de 
S. Luís, solteiro, com 60 anos.

O José formou-se na Escola Médica do Por-
to em 1841. Foi o médico n.º 68 a sair daquela 
Escola que começou a dar médicos em 1827. A 
sua tese falta na biblioteca da Faculdade de Me-
dicina que sucedeu à Escola. 

Já tratámos deste médico: a propósito do de-
nominado acordo ortográfico [‘A cor do orto…’, 3 
de Agosto de 2012] e por via de ‘O orçamento do 
estado’ em O Paredense, 29 de Outubro de 2015.

Teve uma actividade multifacetada: foi mé-
dico militar, fundou jornais, foi político e Secre-
tário-Geral do Governo de Moçambique e de 
Angola e a 19 de Outubro de 1879 foi eleito de-
putado pelo círculo n.º 141, o 1º de Luanda.

Doutorou-se em medicina na Bélgica. Dedi-
cou largos anos a estudar a ortografia.

Foi redactor de ‘O Leiriense’ que ajudou a 

- A Ortografia Sónica e os seus Adversários. 
s/l, s/d, 16 pág.

- Análise do Orçamento ou a Questão Finan-
ceira resolvida: Sistema de Economias e Refor-
mas por meio das quais se extinguirá o Deficit. 
Porto, 1868, 632 pág.

- Colecção de Estudos e Documentos a favor 
da Reforma da Ortografia em Sentido Sónico. 
Lisboa, 1878, 152 pág.

- Considerações sobre a Ortografia Portu-
guesa. Memória oferecida ao Ministro e Secretá-
rio d’Estado dos Negócios do Reino. Porto, 1875, 
70 pág.

- Elementos de Gramática Portuguesa. Por-
to, 1886, 260 pág.

- O Futuro de Portugal. Porto, 1881, 16 pág. 
[em escrita sónica].

- Reflexões acerca da indemnização das pre-
terições sofridas pelos oficiais progressistas. Por-
to, 1858, 24 pág. saiu anónima.

- Representação à Academia Real das Ciên-
cias sobre a Reforma da Ortografia. Lisboa, 1878, 
24 pág.

- Representação que vários subscritores por-
tugueses da “Tutelar” dirigiram ao governo de 
sua majestade católica, a qual foi apresentada 
na reunião celebrada nesta cidade no dia 12 de 
Agosto e unanimemente aprovada. Porto, 1867, 
22 pág.

Bibliografia passiva:
- Carta sobre a Ortografa Portuguesa dirigi-

da ao Sr. Dr. José Barbosa Leão, por João Félix 
Pereira. Lisboa, 1879, 16 pág.

- Cartas e publicações relativas ao falecido 
dr. José Barrosa Leão, que, em memória do seu 
saudoso irmão, reuniu e mandou imprimir, Ma-
nuel Barbosa Leão. Porto, 1889, 120 pág.

- Iberismo e Nacionalismo no Pensamento 
de José Barbosa Leão: o Futuro de Portugal visto 
do Porto em 1881, por Maria da Conceição Mei-
reles Pereira. Separata da Revista da Faculdade 
de Letras. História. 1992, 14 pág.

Patrono da Rua Doutor José Barrosa Leão, 
em Parada de Todeia [4585-288]; idem, em Cas-
telões de Cepeda [4580-123].

O DR. JOSÉ LEÃO, DE PARADA

fundar em 1854. 
Depois foi editor e proprietário de ‘O Jornal 

do Porto’ que se publicou de 1 de Março de 1859 
a 27 de Outubro de 1892. A 2 de Janeiro de 1892 
passou a diário da tarde. A Redacção começou 
na Rua do Belomonte e terminou na Rua dos 
Caldeireiros.

Fundou em 1864 o ‘Jornal de Lisboa’, impres-
so na Tipografia Universal, de Tomás Quintino 
Antunes e que pouco depois cedeu a Carlos José 
Barreiros.

Em 11 de Junho de 1884 foi reformado 
como cirurgião de divisão. 

No Arquivo Histórico Militar há três proces-
sos [G/770 + G/LM/A-02/12/0039 + G/LM/A-
02/02/0098] que contêm informações sobre 
a sua carreira militar: promoções, campanhas, 
condecorações e outros registos.

Bibliografia activa:
 - A Academia Real das Ciências de Lisboa 

e a Comissão de Reforma Ortográfica do Porto. 
1879.

- A Aliança Espanhola. Lisboa, 1882, 2 fol.
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FICHA TÉCNICA

1761
Morte do jesuíta Gabriel Malagrida, conde-
nado no último auto de fé, realizado em Lis-
boa, aos 72 anos;
____________________________________

1792
Reunião da Convenção Nacional francesa 
vota a abolição da monarquia;
____________________________________

1802
Napoleão anexa o Piemonte;
____________________________________

1832
Morte do romancista escocês Sir Walter 
Scott;
____________________________________

1860
Morte do filósofo alemão, 72 anos, Arthur 
Schopenhauer;
____________________________________

1866
Autor, entre mais, de “A guerra dos mundos”, 
nasce o escritor britânico H. G. Wells;
____________________________________

1886
Guiné Portuguesa. Sai do presídio de Gêba 
à frente de uma expedição composta de 
4.500 homens, sendo 80 praças de Caçado-
res, 2 oficiais, 2 peças com os respetivos ser-
ventes e o resto constituído por auxiliares, 
o tenente Francisco Marques Geraldes, com 
o fim de bater as forças de Mussá Molô, no 

território de Sam Corlá;
_____________________________________

1895
Abertura da primeira fábrica de automóveis, a 
Duryea Motor Wagon Company;
_____________________________________

1911
Nasce, em Lisboa, o ator Francisco Lopes Ri-
beiro, dito “Ribeirinho”;
_____________________________________

1949
Proclamação da República Popular da China;
_____________________________________

1956
Criada a Associação dos Utilizadores do Canal 
do Suez, na conferência de Londres;
_____________________________________

1964
A ilha de Malta torna-se independente;
_____________________________________

1971
Com 84 anos morre Bernardo Houssay, mé-
dico, biólogo e fisiólogo argentino, Prémio 
Nobel de Medicina em 1947;
_____________________________________

1972
Porto Rico, colónia norte-americana, vê reco-
nhecido pela ONU o direito à independência;
_____________________________________

1975
Nacionalização dos Estaleiros da Setnave;

- Aparecimento dos SUV’s (Soldados Unidos 
Vencerão), no Porto;
- Manifestação dos Deficientes das Forças Ar-
madas com ocupação de portagens de aces-
so a Lisboa;
_____________________________________

1985
Evadem-se da penitenciária de Lisboa onze 
reclusos, 10 dos quais arguidos no processo 
FP25;
_____________________________________

1990
Adotado pela ONU a 20 de novembro de 
1989, Portugal ratifica a Convenção dos Direi-
tos da Criança;
_____________________________________

1992
Efetuado em Portugal o primeiro transplante 
hepático;
_____________________________________

1993
Após a Revolução de 25 de Abril de 1974, a 
UNICEF revela o decréscimo de mais de 50 
por cento da mortalidade infantil;
_____________________________________

2002
Kofi Annam, Secretário-geral da ONU, pede a 
“todas as nações e a todos os povos” para ces-
sarem as hostilidades, por 24 horas, na cele-
bração do primeiro Dia Internacional da Paz;
_____________________________________

2003
Aprovado pela União Europeia a disponibili-

zação de 48,5 milhões de euros a Portugal, 
no quadro do Fundo de Solidariedade, para 
a recuperação dos prejuízos causados pelos 
incêndios florestais;
___________________________________
__

2004
A primeira nave espacial construída com 
financiamentos privados faz o seu primeiro 
voo suborbital;
____________________________________

2006
Aprovada pelo Parlamento a nova lei orgâni-
ca do Sistema de Informações da República;
____________________________________

2008
Os bancos de investimento Goldman Sa-
chs e JP Morgan deixam de ser de investi-
mento e passam a comerciais para pode-
rem aceder à ajuda da Reserva Federal de 
emergência;
____________________________________

2011
O pintor Júlio Resende, 93 anos, morre na 
sua casa de Valbom, Gondomar;
____________________________________

2015
No âmbito da Operação Lava Jato, no Brasil, 
a justiça condena o ex-diretor da Petrobrás, 
Renato Duque e o ex-tesoureiro do PT, João 
Vaccari Neto, e outras oito pessoas por cri-
mes como branqueamento de capitais e 
corrupção.

Dia 22 setembro
Auditório da Biblioteca Municipal de Penafiel
21h30 – Apresentação do livro “A trote e a galope”, de Nuno 
Higino

Dia 23 setembro
Em Rio de Moinhos, junto à barragem
22h00 – Abertura do festival River Stone 2017

Dia 24 setembro
Museu Municipal de Penafiel
15h00 – ‘Ao domingo no museu’: a natureza do Castro - rea-
lização de atelier em família seguido de visita orientada ao 
Castro de Monte Mozinho

Dia 24 setembro
Largo Padre Américo, junto à igreja da Misericórdia
09h30 – Passeio da memória, evento anual da Alzheimer 
Portugal que assinala o Dia Mundial da Doença de Alzhei-
mer: caminhada solidária 

Dia 27 setembro
Biblioteca Municipal de Penafiel
14h30 – Cinema de animação “As aventuras do Sammy – a 
passagem secreta”

Dia 15 setembro
Loja Interativa de Turismo de Paredes
09h00 – Abertura da exposição de poesia e fotografia “Alma 
tua”, de Miguel Gomes e Norberto Valério

Dia 23 setembro
Parque da Senhora do Salto
Às 15h00 – Jornadas Europeias do Património e Natureza – 
“O Canhão do Salto, o imaginário e a crença”

Dia 27 setembro
Auditório da Casa da Cultura de Paredes
14h30 – Conferência sobre o Dia Mundial do Turismo

Dia 4 outubro
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
Das 10h00 às 17h00 – Festa de comemoração do Dia do 
Idoso

Dia 24 setembro
Largo do Conde, Sobrado
09h30 – Atividade “Ginástica com energia”

Dia 24 setembro
Largo do Conde, Sobrado
Feira agrícola de Castelo de Paiva

Dia 27 setembro
Biblioteca Municipal de Castelo de Paiva
14h30 – Cinepipoca: filme surpresa

Dia 23 setembro
Sede do rancho folclórico de Sta. Luzia de Airães
19h00 – Desfolhada portuguesa: atividade a realizar no âm-
bito das Jornadas Europeias do Património

Dias 22, 23 e 29 setembro
Auditório Municipal de Lousada
21h30 – Teatro: “O homem que plantava árvores”, por Janga-
da de Teatro

Dia 23 setembro
Biblioteca, jardim Senhor dos Aflitos e Parque Urbano
Das 09h00 às 13h00 – Workshop “fotografia da natureza”

Dia 30 setembro
Arraial de São Gonçalo, Macieira
17h30 – Caminhada III Trilho da Maçã

Dia 1 outubro
Com partida do Happy place
10h00 – 19.ª Caminhada solidária, II aniversário da Associa-
ção Lousadense de Deficientes, Amigos e Familiares
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DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRAS

PALAVRAS CRUZADAS SUDOKU

HORIZONTAIS
1. “Há do céu, há do tesouro, mas nunca se deve confun-
dir com o território. É o GPS dos pobres.” (Afonso Cruz); 
5. “O coração dos amigos, com selo do lado direito”. (Alice 
Vieira); 10. Escavar; 11. Posição vertical do corpo com a 
cabeça para baixo; 12. Bebida alcoólica, proveniente da 
destilação do melaço; 14. “Porvir de um tempo que há-
-de vir?” (Ana Cristina Silva); 16. “Etapa ou escalão – não 
é muito “colorida”, mas pode ser que ajude as pessoas 
a terminarem as palavras cruzadas, o que é uma exce-
lente sensação”. (José Luís Peixoto); 17. Nome feminino; 
18, Ovo que se coloca no sítio em que se quer que as 
galinhas ponham os ovos; 21. A ti; 22. Burro; 24. “1. Su-
perfície vertical especialmente desenhada para o torso; 2. 
Bálsamo que facilita a respiração”. (João Lopes Marques); 
28. Tira de pano que cinge e se aplica em volta de cer-
tas peças de vestuário; 29. A primeira mulher segundo a 
Bíblia; 30. A tua pessoa; 31. “Abrigo onde a chuva vem 
tamborilar,/Em doce cantiga sobre o telhado./ Aconchego 
de riso e ternura, meu lar,/ Com janelas abertas para o 
céu estrelado…” (Lurdes Breda). 32. Ligeiro; 33. “Lugar 
de limites precisos onde crescem regularmente plantas 
e humanos”. (Margarida Ferra); 35. Designação antono-
mástica de vulcão; 36. Medicina (abrev.); 37. Contração 
dos pronomes “me” e “a”; 39. Quadro; 41. Despida; 43. 
Apresenta (razões); 45. Ergue; 46. Recitar; 47. Partido; 
48. Barra de ferro sobre a qual giram as rodas de diversos 
veículos; 50. Mata de arecas; 52. Suspiro; 53. Queima; 54. 
Preposição que indica lugar.

VERTICAIS
1. Motejo; 2. Ia em socorro; 3. Pé e perna do animal; 4. 
Espécie de sapo da região do Amazonas (Bras.); 5. Dé-
cima sexta letra do alfabeto grego; 6. No qual lugar; 7. 
Vil; 8. Aventuram-se; 9. “A grande mãe da nossa noite”. 
(José Fanha); 11. “Utensílio de atravessamento e ligação 
entre duas ou mais margens. Veja-se “ (…) de afetos”. 
(José Eduardo Agualusa”. 13. Membrana que reveste 

Antimatéria
Asteroide
Astrofísica
Astronomia
Big Bang
Buraco negro
Eclipse
Estrela
Galáxia
Júpiter
Marte
Matéria
Mercúrio
Neptuno
Nubulosas
Órbita
Plutão
Pulsar
Quasar
Satélite
Saturno
Sol
Supernova
Telescópio
Terra 
Úrano
Vénus

certas cavidades do organismo e que segrega muco. 15. 
Prefi xo (repetição); 19. Estende ao comprido; 20. “Lugar 
em forma de caixa que puxamos para nós, no qual guar-
damos as coisas da vida, as importantes e as inúteis, e 
que depois empurramos e devolvemos à escuridão quieta 
do tempo”. (David Machado). 23. As nossas pessoas; 24. 
“Profi ssão bem remunerada e sem exigir grandes compe-
tências, com a mais valia de por vezes dar direito a refor-
ma bem aviada logo na casa dos quarenta…”. (António 
Manuel Venda); 25. Desvendara; 26. Protatinísio (s.q.); 
27. Grupo de estudantes; 31. Metrópole; 33. “Quando te 
abro/ Deixo que os meus olhos beijem o mundo e o céu/ 
Quando te fecho/ Deixas de ser os meus olhos/ E tudo 
deixa de ser meu”. (José Luís Peixoto); 34. Preposição 
que designa posse; 37. Mulo; 38. “Cor das alturas e das 
profundezas, do espaço dos sonhos e do mergulho de 
peixes, da intimidade e da liberdade”. (Sílvia Alves); 40. 
(…) de Queirós, um dos maiores romancistas da literatura 
portuguesa (1845-1900); 42. Pátria de Abraão; 44. Meigo 
(fi g.); 46. Cinquenta e um em numeração romana; 47. Có-
lera; 49. Graceja; 50. Elas; 51. Antes do meio-dia (abrev.).

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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Astromil

Ramiro Barbosa Ferreira
Faleceu

Ramiro Barbosa Ferreira faleceu no passado dia 
5 de setembro, com 79 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
da Aldeia Nova, n.º 104, Astromil, Paredes. Era ca-
sado com Laura Moreira de Sousa que deixa na maior dor juntamente 
com seus fi lhos, noras, netos e demais família.

Rebordosa

Amândio Henrique
da Silva Ferreira e Sousa

Faleceu
Amândio Henrique da Silva Ferreira e Sousa fa-

leceu no passado dia 14 de setembro, com 65 anos 
de idade. Era natural da freguesia da Senhora da Hora, Matosinhos e 
residente na Av. Eng.º Adelino Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, 
Paredes. Era divorciado.

Madalena

Ovídio Pereira dos Santos
Faleceu

Ovídio Pereira dos Santos faleceu no passa-
do dia 18 de setembro com 83 anos de idade. Era 
natural de Meinedo, Lousada e residente na Rua 
Escritor Daniel Faria, n.º 59, r/c (Bairro O Sonho-
-Madalena), Paredes. Era casado com Luciana dos 
Santos Rodrigues Pereira dos Santos.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos, nora, genros, netos e demais família vêm por este 

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

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 23, 
pelas 18 horas, na igreja paroquial da Madalena, agradecendo tam-
bém, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Lodares - Lousada

Augusto Ribeiro de Oliveira
Faleceu

Augusto Ribeiro de Oliveira faleceu no passado 
dia 5 de setembro com 76 anos de idade. Era natural 
de Beire, Paredes e residente em Lodares, Lousada. 
Era casado com Joaquina Rosa Ferreira de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Mário José
Moreira da Silva

Faleceu
Mário José Moreira da Silva faleceu no passa-

do dia 17 de setembro com 57 anos de idade. Era 
natural de Duas Igrejas, Paredes e residente em Beire, Paredes. Era 
casado com Maria de Fátima Ribeiro dos Santos.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

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

FICHA DE ASSINATURA

Nome ___________________________________________________

________________________________________________________

Morada __________________________________________________

________________________________________________________

Código postal __________—_______    ________________________

________________________________________________________

País _____________________________________________________

N.º contribuinte _______________________

Contactos:  Tlm. ____________________  |  _____________________

                     E-mail __________________________________________

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

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

Nas nossas instalações

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

 223 272 917  |  oparedense@gmail.com



Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do con-
celho de Paredes em áreas como a política, religião, des-
porto, sociedade e do seu património cultural e arquite-
tónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, na-
cionalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dig-
nidade e privacidade das pessoas. 

PUB

PRECISAM-SE
Carpinteiros
de Cofragem 
e Serventes

— ENTRADA IMEDIATA —
Tel: 916 806 724

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ  |  4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960

oparedense@gmail.com  |  www.oparedense.p

Saiba como receber
o jornal em sua casa

visitando-nos:

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

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

Baltar

QUATRO ANOS DO FALECIMENTO

SANDRA RODRIGUES FERREIRA
Querida Sandra, no próximo dia 25 de setembro de 2017, 

completam-se quatro anos de eterna saudade e sofrimento 
pela tua perda, onde és recordada com muito amor e carinho 
todos os dias da nossa vida.

Saudades sem fi m daqueles que tanto te amam: pai, mãe, 
irmã, cunhado, sobrinhos, restante família e amigos.

A família

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

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

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

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

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

NECROLOGIA   |   DIVERSOS



Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi 
Plumas de porco preto Lombinhos de porco

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

ALMOÇOS ● LANCHES (petiscos variados) ● JANTARES
●Francesinhas
●Cachorros
●Hambúrgueres
●Pregos em pão

PUB

A
proximando-se a mudança de ciclo político, a ocorrer 
no próximo mês de outubro, não podemos deixar de 
referir, mais uma vez, a problemática do estado de pro-
funda degradação em que se encontra cercada a igreja 

paroquial de Cete, monumento nacional desde 1910 e passa de 
forma transversal por duas câmaras do mesmo partido e dois 
presidentes, ambos a prometer a resolução do problema equa-
cionado, o 2.º dos quais fazendo “juramento” de que se não o 
conseguisse se demitira no segundo ano do seu mandato, que 
só o 1 de outubro próximo o vai pôr na disponibilidade, conti-
nuando no ativo o que já classifi cam de “restos mortais do que 
já foi mosteiro beneditino de Cete”. Paz à sua alma!

ASSIM NÃO!

H
á 45 anos, um ilustre natural de Cete, José Barbosa Pinto, publicou um pre-
cioso livro, que intitulou – Mosteiro de Cete – Momentos da sua História. De 
tal livro reproduzimos a estampa “1- Vista geral para quem, vindo do lugar 
do Barreiro, se dirige para o Mosteiro”, sendo a foto do autor, como outras 
mais inseridas. Havia, na data referida, conhecimento da sua ação de defesa 

Passado Presente
Igreja e Mosteiro de Cete

por escrito e de viva voz, para a recuperação, na altura também para a igreja, o que ficou 
feito. Para o edifício do mosteiro propriamente dito, a esperança não era menor nem 
menos ansiada, o Pe. Doutor José Barbosa Pinto, aos 46 anos é vitimado por acidente 
de automóvel, a 1 de maio de 1973, ficando Cete mais pobre. Foi-lhe curta a vida, mas 
viveu-a apaixonada e intensamente.

“JURAMENTO” NÃO CUMPRIDO


