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Câmara pode ter
que devolver mais
1,4 milhões de euros
de fundos comunitários

Protocolos do Fundo Ambiental
assinados em Aguiar de Sousa

Paredes repescado para
2.ª eliminatória da Taça

A formação paredense tinha sido eli-
minada pelo Valadares, mas acabou 
por ser repescada para disputar a pró-
xima fase da Taça de Portugal. 
_________________________________Pág. 14

Junta de Gandra
processada

A ação administrativa foi intentada 
pelos proprietários de um terreno em 
Gandra, onde a junta colocou uma 
conduta de águas pluviais sem a devi-
da autorização.
__________________________________Pág. 8

Em causa estão irregularidades detetadas nos cadernos de encargos das obras de construção dos 14 centros escolares. 
Este valor vai acrescer aos 6 milhões de euros de penalização imposta no âmbito de uma investigação realizada pelo 
Organismo Europeu Antifraude – OLAF, ainda durante a gestão do anterior executivo, que detetou indícios de fraude e 
corrupção com fundos comunitários.
_________________________________________________________________________Pág. 3

Revisão do PDM aprovada
Depois da votação na Assembleia Mu-
nicipal marcada para 28 de setembro 
o Complexo das Laranjeiras passa 
para zona de equipamentos.
__________________________________Pág. 4

_______________________________________Pág. 3

Ministro do Ambiente presidiu à cerimónia na Senhora do Salto
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

N
em mais! São constantes as 
agressões aos cursos de água 
no concelho de Paredes.

Há dias aconteceu no rio 
Sousa, entre Paço de Sousa e 

Parada de Todeia na dita “levada da Aze-
nha”, vários cardumes de peixes mortos e 
outros já em estado de agonia.

Nem por acaso! Andávamos a pensar, 
como órgão de comunicação social, fazer 
um trabalho sobre os resultados objeti-
vos e concretos do projeto denominado 
“Rios e Ribeiras de Paredes”, apresentando 
a Câmara de Paredes em conferencia de 
imprensa a 6 de junho 2005, comemorati-
vo do Dia Mundial do Ambiente, visando 
a recuperação e requalifi cação das linhas 
de água do concelho de Paredes. O tempo 
julgado bastante para tal obra foi compu-
tado em dez anos. Para além do mais, foi 
disponibilizada a informação de que a ta-
refa já tinha começado há meses, durante 
os quais foram efetuadas fotos e feitos os 
levantamentos de todas as linhas de água 
das, então, 24 freguesias, sejam elas canais 
de rega, ribeiras ou rios, na ação deveriam 
estar contempladas as condutas das águas 
pluviais, não fora o alerta levantado por 
um proprietário da cidade Gandra que 
teve de recorrer às vias judiciais para ver 
resolvido um assunto provisório e que até 
ao momento se encontra em aberto.

O que nos importa é poder dar conhe-
cimento público do que, de facto, foi reali-
zado e com que consequências.

Passados treze anos, lembramos que 
nessa conferência de imprensa o vereador 
do pelouro do Ambiente anunciou aos 
jornalistas e afi rmou que se ia “recuperar, 
preservar e salvaguardar os leitos de 
cheia para que os nossos rios e ribeiras 
sejam canais de vida e não se transfor-
mem em locais inóspitos”, etc.

Atinente ao facto, foi criado o Con-
selho do Ambiente, formado por: - Presi-
dente da Câmara; - Quatro representan-
tes da Assembleia Municipal; - Vereador 
do pelouro do Ambiente; - Quatro re-
presentantes dos presidentes de Jun-
ta; - Chefe de divisão do ambiente (ou 
seu representante); - Representante das 
Águas de Paredes; - Representante da 
Polícia Municipal; - Representante da 
GNR-SEPNA; - Representante da CCDR-N 
(antiga DRAOT); - Um representante de 
cada agrupamento de escuteiros; - Um 
representante das corporações de bom-
beiros voluntários; - Um representante 
da Proteção Civil Municipal; - Delegado 
de Saúde Concelhio; - Um representante 
de cada agrupamento de escolas; - Um 
representante das escolas secundárias; - 
Um representante da Associação Flores-
tal do Vale do Sousa e, ainda, dois repre-
sentantes das associações ambientais.

Projeto
“Rios e Ribeiras

de Paredes”

HELENA NUNES
— texto —

A 
CÂMARA MUNICIPAL DE PARE-
DES pode ter de devolver mais 1,4 
milhões de euros de fundos co-
munitários devido a irregularida-
des nos cadernos de encargos das 

obras de construção de 14 centros escolares. 
O aviso foi deixado pelo presidente da 

autarquia, Alexandre Almeida, na passada 
segunda-feira durante a reunião do execu-
tivo. Segundo o autarca, que discutia com o 
vereador do PSD, Rui Moutinho, a diferença 
entre dívida e passivo, neste momento estão 
aprovisionados nas contas da autarquia cerca 
de 1,4 milhões de euros que a câmara pode 
ter de devolver à Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-
-N). “Fizemos uma auditoria profunda à 
construção dos centros escolares e concluí-
mos que muitas das coisas que estavam 
previstas nos cadernos de encargos não fo-
ram feitas. Por exemplo, estava prevista a 
colocação de telhados em zinco ou titânio, 
e depois foram colocados em painel san-
duiche, ou madeira no chão das escolas e 
foi posto chão em vinílico”, referiu o autarca.

Alexandre Almeida garante que “além de 
ter causado um prejuízo à câmara, que pagou 
por materiais mais caros quando, na realida-
de, foram colocados outros mais baratos”, o 
desrespeito pelos cadernos de encargos “faz 
com que a parte dos fundos comunitários que 
foram recebidos para o fi nanciamento desses 
materiais não seja aceite pela CCDR-N”.

Na prática as contas só podem ser feitas 
quando os processos das candidaturas estive-
rem todos fechados, mas a autarquia estima 
que o valor possa chegar a 1,4 milhões de eu-
ros. Esta verba vai acrescer aos 6 milhões de 

Câmara em risco de devolver 
mais 1,4 milhões de euros de

fundos comunitários
►Em causa estão irregularidades detetadas nos cadernos de encargos das obras de construção dos
     centros escolares.
►Este valor acresce aos 6 milhões de euros de penalização aplicada pela CCDR-N por indícios de fraude e
     corrupção com fundos comunitários.

euros de penalização imposta pela CCDR-N 
por fraude e corrupção com os fundos usa-
dos na construção dos centros escolares, que 
começaram a ser construídos há cerca de 10 
anos, pelo anterior executivo do PSD.  

Empréstimo para
fi nanciar um autocarro

e camiões do lixo 

A autarquia vai contrair um empréstimo 
de médio e longo prazo, até ao montante 

de 8 mil e 500 euros, para financiar a aquisi-
ção de um novo autocarro para o transpor-
te de crianças, dois camiões para reforçar o 
serviço de recolha de lixo e também uma 
máquina para compactar o lixo que segue 
para o aterro.

A minuta do contrato de empréstimo 
e o relatório de avaliação das propostas 
recebidas foram aprovados, por unanimi-
dade, na reunião do executivo. A propos-
ta vencedora foi a do BPI que apresentou 
um spread de Euribor a seis meses de 
0,99%.
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O 
MINISTRO DO AM-
BIENTE, João Pedro 
Matos Fernandes, 
esteve esta quarta-
-feira, em Aguiar de 

Sousa, Paredes, para assinar os 
protocolos do Fundo Ambiental, 
no âmbito da Conservação da Na-
tureza e Biodiversidade.

Na cerimónia também esteve 
presente a Secretária de Estado 
do Ordenamento do Território e 
Conservação da Natureza, Célia 
Ramos, o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, e os 
autarcas de Valongo e Gondomar.

Foram assinados 16 protoco-
los com Organizações Não Gover-
namentais (ONG’s), Associações 
de Municípios e Comunidades 
Intermunicipais, num montante 

Protocolos do Fundo Ambiental
assinados em Aguiar de Sousa

►Dezasseis projetos de conservação ambiental vão ser apoiados pelo Fundo do Ambiente com cerca de um milhão de euros.
►Ministro do Ambiente presidiu à cerimónia e deixou elogios ao projeto do Parque das Serras do Porto.

que ultrapassa um milhão de eu-
ros, que abrangem uma diversida-
de de temas, entre eles o combate 
ao crime ambiental ou a proteção 
da águia perdigueira.

Em Aguiar de Sousa, o Minis-
tro do Ambiente reforçou a im-
portância que o Fundo Ambiental 
assumiu nos últimos dois anos em 
termos de apoios para um vasto 
leque de projetos de conservação 
da natureza. “O ano passado, o 
primeiro ano do Fundo Ambien-
tal, executamos mais de 90% da 
receita obtida, que nunca tinha 
sido mais que 60%, e gastamos 
nem 700 mil euros a gerir esse 
mesmo fundo, quando antes se 
gastava mais de 4 milhões”, sa-
lientou o governante, garantindo 
que na área da conservação da 
natureza houve um ganho evi-
dente em relação ao passado em 
termos de verbas disponíveis.

Ministro elogiou
o Parque das

Serras do Porto

No ano passado, o Fundo Am-
biental contribuiu com 4,2 milhões 
de euros pra investimentos na área 
da conservação da natureza e este 
ano esse montante subiu para 8,4 
milhões de euros. Matos Fernandes 
reforçou que este investimento só 
é possível graças a uma estratégia 
de gestão eficiente e a um conjunto 
de parceiros credíveis, tecnicamente 
evoluídos e da mesma forma empe-
nhados na conservação da natureza.

“Se não houvessem ONG’s e 
autarquias como estas, com este 
elevado grau de empenho, podía-
mos ter ideias muito simpáticas, 
mas não teriam uma boa execu-
ção. Temos um respeito enorme 

importante para continuar a le-
var o caminho que temos pela 
frente”, garantiu o autarca, assu-
mindo que é importante estudar 
a expansão de espécies invasoras 
– como as acácias e mimosas – de 
forma a promover a remoção nal-
guns locais e sensibilizar e estimular 
os proprietários para que consigam 
trabalhar no mesmo sentido.

Para Alexandre Almeida esta 
sensibilização terá de ser feita junto 
da comunidade local, das escolas 
e também dos pais, na defesa das 
manchas florestais que têm de ser 
protegidas dessas espécies invaso-
ras. “Os projetos que vão ser aqui 
hoje financiados vão contribuir e 
muito para a estratégia nacional 
de educação ambiental. E esta 
paisagem milenar será testemu-
nha do nosso empenho na defesa 
da natureza e da biodiversidade”, 
concluiu.

pelo vosso trabalho”, disse o mi-
nistro, elogiando em particular o 
projeto do parque das Serras do 
Porto, impulsionado por três autar-
quias que perceberam o potencial 
do seu território.

“O verdadeiro pulmão verde 
da Área Metropolitana do Porto”, 
como apelidou o presidente da câ-
mara, Alexandre Almeida, tem sido 
protegido à custa do orçamento das 
autarquias de Paredes, Valongo e 
Gondomar, que afetaram cerca de 
50 mil euros por ano para realizar 
estudos científicos sobre o território. 

“A escolha das Serras do Porto 
pelo senhor ministro para assinar 
estes protocolos é para nós o re-
conhecimento público do Gover-
no da importância deste parque. 
Os cerca de 100 mil euros que a 
Associação de Municípios vai in-
vestir neste parque com o apoio 
deste Fundo Ambiental vai ser 

HELENA NUNES
— texto —

Assinatura do protocoloÀ chegada ao parque natural da Senhora do Salto em  Aguiar de Sousa 

O Ministro João Pedro Matos Fernandes Alexandre Almeida presidente da Câmara de Paredes
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Gandra poderá acolher
duas novas residências universitárias

HELENA NUNES
— texto —

A 
CIDADE DE GANDRA 
poderá acolher em 
breve mais duas resi-
dências universitárias 
que vão dar resposta 

às necessidades de alojamento dos 
jovens que vêm estudar neste polo 
da Cooperativa de Ensino Superior 
Politécnico e Universitário - CESPU.

Segundo o presidente Alexan-
dre Almeida, uma dessas residên-
cias vai ser construída por uma em-

presa privada, que solicitou junto 
da autarquia a declaração de inte-
resse municipal do projeto, de for-
ma a permitir o aumento do volume 
de construção do edifício que será 
construído num terreno ao lado da 
CESPU.

A proposta foi discutida na úl-
tima reunião do executivo, de 17 
setembro, e foi aprovada com os 
votos do PS e a abstenção do PSD.

“A CESPU está de acordo e 
nós não vemos problema em via-
bilizar esta situação porque vem 
dar resposta às necessidades de 

alojamento, sobretudo dos estu-
dantes estrangeiros que vêm es-
tudar para a CESPU. A residência 
universitária não tem mais capa-
cidade nem os apartamentos que 
lá existem e por isso este projeto 
tem interesse municipal porque 
potencia o desenvolvimento da 
instituição”, frisou o presidente da 
autarquia.

O PSD acabou por se abster na 
votação da proposta e na declara-
ção de voto Rui Moutinho expli-
cou que não ficaram devidamente 
esclarecidos quanto à razão pela 

qual deve ser declarado o interes-
se público, nem pelas razões que 
justifiquem a celeridade na res-
posta a um documento que deu 
entrada no dia 12 e foi tratado no 
próprio dia.

“Não somos contra o facto de 
haver promotores privados que 
tenham interesse em cooperar 
com a instituição no sentido de 
criar mais condições de aloja-
mento, porque temos consciência 
que existe alguma escassez de 
oferta, mas causa-nos estranheza 
que o senhor presidente num mo-

mento ache que era fulcral ter um 
protocolo com a CESPU e agora já 
não é”, criticou o vereador do PSD, 
lembrando que em 2013 o PS se 
absteve na declaração de interesse 
municipal da residência universitá-
ria que existe em Gandra.

Alexandre Almeida respondeu 
dizendo que existem muitas dife-
renças entre o que aconteceu em 
2013 e o que está a ser feito agora, 
nomeadamente em relação às ne-
cessidades de alojamento e ao pro-
motor imobiliário. 

Outro projeto
em análise

Em análise está também um ou-
tro projeto, que envolve um terreno 
doado pelo município de Paredes à 
instituição. A CESPU quer pôr à dis-
posição de privados uma parte do 
estacionamento que existe no polo 
universitário para construir uma re-
sidência. 

“Querem que se desafete 
aquilo da área de equipamentos 
de forma a possibilitar a constru-
ção, mas o processo é mais com-
plexo porque envolve a constru-
ção num terreno doado pelo mu-
nicípio. Ainda há pormenores que 
temos de defi nir com a direção da 
CESPU e por isso é que o processo 
ainda não veio à reunião de câ-
mara”, explicou o presidente.

Aprovada 1.ª revisão do PDM
►Após a aprovação do documento na Assembleia Municipal, o Complexo das Laranjeiras
     passará a estar classifi cado como zona de equipamentos.

O 
EXECUTIVO MUNICI-
PAL aprovou, na pas-
sada segunda-feira, a 
primeira revisão do 
Plano Diretor Munici-

pal de Paredes. A reclassifi cação da 
zona onde está o Complexo Des-
portivo das Laranjeiras já consta 
desta revisão. Os documentos serão 
agora submetidos a nova discussão 
na Assembleia Municipal, que se 
realiza no próximo dia 28 de setem-
bro. 

Depois de aprovados, aquela 
zona do Complexo das Laranjeiras 
– que inclui o pavilhão gimnodes-
portivo, o estádio e terrenos anexos 
– passará a estar classifi cada como 
zona de equipamentos, limitando a 
sua utilização para fi ns desportivos 
e culturais.

Esta revisão do PDM visava so-
bretudo a regularização de ativida-

des económicas que estavam fora 
das zonas industriais e de constru-
ções/habitações, que foram cons-
truídas sem as devidas licenças.

O documento foi aprovado, por 
unanimidade, na reunião do execu-
tivo. 

A segunda revisão do PDM de-
verá arrancar já no próximo mês 
de outubro e segundo o presiden-
te da câmara, Alexandre Almeida, 
será uma revisão “mais profunda” 
e que “vai projetar o desenvol-
vimento de Paredes no futuro”. 
Os presidentes de juntas têm sido 
convidados para discutir propostas 
e avaliar o ordenamento do territó-
rio nas suas freguesias, acrescentou 
o autarca.

Nesta fase deverão ser auscul-
tadas também todas as forças polí-
ticas representadas na Assembleia 
Municipal, medida que foi sugerida 
pelos vereadores do PSD durante a 
reunião, e aceite pelo presidente da 
câmara.

HELENA NUNES
— texto —

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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A 
S AUTORIDA-
DES estão a in-
vestigar uma si-
tuação  de polui-
ção no rio Sousa, 

detetada na manhã de do-
mingo, dia 16 de setembro, 
junto à ponte do apeadeiro 
de Parada de Todeia. 

Segundo Albertino Sil-
va, presidente da junta, a 
denúncia foi feita por um 
concidadão, que tem vindo 
a colaborar com a junta na 
vigilância do rio e na de-
núncia de situações de des-
cargas poluentes. 

Além da água turva, após 
a descarga eram visíveis vá-
rias dezenas de peixes mor-
tos e outros moribundos no 
leito do rio, numa situação 
que o autarca caracteriza 
como catastrófica para a fau-
na do rio Sousa naquela área 
da albufeira da “levada do 
Zé Maria”, como é conhecida 
na freguesia.

“Fizemos o percurso 
para montante, até à pon-
te do Vau, na Freguesia 
de Cete, onde as águas, 
aparentemente, estavam 
limpas. Tudo indica que a 
descarga  de poluição se 
terá efetuado entre estes 
dois pontos do curso do 
rio”, garantiu ao nosso jor-
nal Albertino Silva.

Albertino Silva critica 
este atentado ambiental 
que deixou rasto numa 
zona que costuma ser fre-
quentada por diversos po-
pulares para realizar cami-
nhadas ou corridas de btt. 
“Infelizmente temos pro-
blemas sociais urgentes 
na freguesia e poucas ver-
bas para os resolver, mas 
não podemos de forma 
alguma compactuar com 
esta situação no Rio Sou-
sa”, reforçou o autarca, as-
sumindo que, à semelhança 
da autarquia, a junta de fre-
guesia de Parada de Todeia 
está atenta e disposta a co-
laborar no sentido de sensi-
bilizar as populações para a 
gravidade do problema, a 
importância de denunciar e 
intervir e também para que 
as entidades competen-
tes se sintam motivadas a 
agir rapidamente e com os 
meios adequados. 

A ocorrência foi repor-
tada aos Serviços de Pro-
teção da Natureza da GNR 
e ao pelouro do ambiente 
da câmara de Paredes, mas 
até ao momento os autores 
não terão, ainda, sido iden-
tificados.

Novos sinais de poluição 
no Rio Sousa

►Vários peixes mortos e moribundos foram vistos na zona da levada do Zé Maria, junto à
     ponte do apeadeiro de Parada de Todeia.
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O 
PRESIDENTE DA CÂ-
MARA DE PAREDES, 
Alexandre Almeida, 
reconheceu que os 
constrangimentos na 

recolha do lixo verificados em vá-
rios pontos do concelho podem 
manter-se até ao final deste ano.

Constrangimentos na recolha do lixo 
podem manter-se até ao final do ano

►A câmara diz que a situação se deve ao aumento anormal de lixo e à frota de camiões envelhecida.

O autarca justificou a situação 
com o excesso anormal de lixo veri-
ficado em vários pontos do territó-
rio – os dados da câmara apontam 
para um aumento de cerca de 43% 
no plástico e 24% no papel e vidro 
comparativamente ao ano passado 
– e os constrangimentos verificados, 
sobretudo na recolha do lixo diferen-
ciado, tanto nos ecopontos à superfí-
cie como nos enterrados, os vulgares 

molocks. “O problema está perfei-
tamente identificado e sabemos 
que até ao final do ano vamos 
continuar a ter alguns constrangi-
mentos. Porque se para a recolha 
do lixo normal a câmara dispõe de 
nove camiões, apesar de alguns 
serem bastante antigos, para a re-
colha do lixo nos ecopontos e nos 
molocks temos apenas três, dois 
dos quais com mais de 20 anos, e 

que estão constantemente avaria-
dos”, explicou Alexandre Almeida, 
assumindo que a autarquia tem re-
corrido ao aluguer de viaturas para 
suprimir algumas falhas.

AmbiSousa assegura
o serviço a partir

de janeiro de 2019

Apesar dos constrangimentos, o 
autarca diz que não vai avançar para 
a compra de mais camiões porque 
em breve a AmbiSousa vai assumir 
a recolha desses resíduos. “Não faz 
sentido estar agora a investir em 
novos camiões se a partir do dia 
1 de janeiro de 2019 a AmbiSou-
sa irá assegurar o serviço. Houve 
um acordo entre cinco municípios 
- Paredes, Penafiel, Paços de Fer-
reira, Castelo de Paiva e Felgueiras 
- onde a AmbiSousa já faz a reci-
clagem desses resíduos para que 
a partir de janeiro passe também 
a assegurar a recolha”, adiantou o 
autarca, sublinhando que a empresa 

intermunicipal lançou, no início des-
te ano, um concurso para comprar 10 
camiões, de forma a assegurar a reco-
lha eficaz e eficiente dos resíduos.

A câmara de Paredes continuará 
a ser responsável pela recolha do lixo 
normal e pretende avançar com um 
estudo para avaliar a necessidade de 
fazer ajustamentos nas rotas, de for-
ma a tornar o serviço mais eficiente. 
A par do estudo, a autarquia vai tam-
bém avançar com uma campanha 
de sensibilização com o objetivo de 
advertir os munícipes a não depo-
sitar eletrodomésticos, colchões e 
outros “monstros ou monos” junto 
dos contentores. 

A autarquia dispõe de um sis-
tema de recolha de materiais e 
resíduos que, pela sua dimensão 
não podem ser recolhidos pelos 
meios normais, mobiliário, eletro-
domésticos, colchões, entre outros. 
Os pedidos de agendamento das 
recolhas podem ser feitos para a 
Linha Ambiente, através do e-mail 
linhaambiente@cm-paredes.pt ou 
do telefone 255 788 999.

U
MA MULHER mor-
reu na manhã da 
passada terça-feira, 
dia 11 de setembro, 

depois de ter sido colhida 
por um comboio na esta-
ção de Cete, Paredes, em 
circunstâncias ainda por es-
clarecer. 

O alerta para os bom-
beiros foi dado às 7h58 pelo 
Centro de Orientação de 
Doentes Urgentes (CODU), 
garantiu o comandante dos 
bombeiros voluntários de Cete, Noel Ferreira.

A circulação na linha do Douro ficou interrompida até cerca das 
9h20. Após a remoção do corpo da mulher, cuja idade não foi divulgada, 
a circulação foi restabelecida nos dois sentidos.

Mulher morreu
atropelada por comboio

na estação de Cete
►A vítima era Maria da Glória Moreira Teixeira e as
     circunstâncias do atropelamento ainda estão por
     apurar.

U
MA COLISÃO entre dois veículos ligeiros em Aguiar de Sousa, 
Paredes, provocou quatro feridos, um dos quais em estado gra-
ve, disse fonte dos bombeiros de Cete à Lusa.

O acidente aconteceu cerca das 18 horas, da passada 
terça-feira, dia 11 setembro, na Estrada Nacional 209.

O ferido grave foi transportado para o Hospital de São João, 
no Porto, e os três feridos ligeiros para o Hospital Padre Américo, em 
Penafiel.

No local estiveram elementos dos bombeiros voluntários de 
Cete, Paredes e de São Pedro da Cova, Gondomar e a equipa da Viatura 
Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Acidente em Aguiar de
Sousa causou quatro feridos
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Paredes vai iniciar projeto de
combate ao abandono e insucesso escolar

►O projeto “PAREDES EDUCA – CONSTRUIR MAIS SUCESSO”, foi apresentado na sessão de abertura do ano letivo 2018/2019,
     no passado dia 7 de setembro.

O 
MUNICÍPIO DE PAREDES vai 
iniciar um projeto para travar o 
abandono e insucesso escolar 
no 1.º ciclo. O projeto chama-se 
“Paredes Educa – Construir mais 

Sucesso” e pretende intervir ao nível da pro-
moção do sucesso escolar e da prevenção do 
abandono escolar precoce, combatendo o 
insucesso e reforçando ações que promovam 
melhores resultados, com especial enfoque 
no 2.º e 7.º anos de escolaridade.

“O concelho de Paredes apresenta ta-
xas de retenção e desistência acima da mé-
dia da Área Metropolitana do Porto (AMP) 
no 2.º e 7.º ano de escola-
ridade e queremos mudar 
esta realidade”, garantiu o 
presidente da câmara, duran-
te a apresentação do projeto 
na escola secundária de Pa-
redes.

O projeto terá a duração 
de dois anos e vai permitir 
colocar 12 técnicos da área 
de psicologia e psicologia 
clínica, terapia da fala, tera-
pia ocupacional, psicomotri-
cidade e de educação social, 
entre outros, nos diferentes 
agrupamentos do concelho, 
para apoiar 4626 alunos, dos 
quais 2991 correspondem ao 
1.º ciclo.

O investimento será su-
perior a 574 mil euros, garan-
te o autarca, sendo o projeto 
cofinanciado por fundos 
comunitários no quadro do 
Portugal 2020.

Taxas de retenção
e desistência acima

da média no 2.º e 7.º anos

Em comparação com os restantes con-
celhos da Área Metropolitana do Porto, o 
município de Paredes apresentou taxas mais 
elevadas de retenção e desistência no 2.º e 7.º 
anos de escolaridade, os mais problemáticos. 
Para contrariar estes números o vereador da 
educação, Paulo Silva, garante que “é preci-
so conhecer a raiz do problema e intervir 
de forma precoce. Quanto mais cedo for a 
intervenção melhores serão os resultados”. 

A meta a atingir é ficar na média da AMP, 

acrescentou o vereador, assumindo que este 
projeto vem complementar, desta forma, o tra-
balho feito pela APPIS ao nível do 2.º e 3.º ciclos, 
onde “foram conseguidos bons resultados”.

Numa primeira fase o projeto prevê a cria-
ção de equipas transversais que vão envolver 
os técnicos contratados e os professores titu-
lares de turma. Na fase seguinte, os alunos do 
1.º ciclo serão alvo de um rastreio para a de-
teção precoce de um conjunto de fatores po-
tenciadores de insucesso escolar, proceden-
do-se, na fase final, à intervenção universal, 
mas também dirigida aos alunos, com planos 
individuais.

 Além dos alunos, será feita também uma 
intervenção junto das famílias. Serão realiza-
dos quatro seminários para os pais, sobre os 

temas “Transição para uma nova escola: o 
papel dos pais na adaptação”; “Autorida-
de é dos pais – a obediência é dos filhos?”; 
“Pais acima da média: o que os pais podem 
fazer para promover o sucesso escolar dos 
filhos” e “Crescer com os filhos” e ainda um 
programa de “Parentalidade positiva”.

Além das escolas do 1.º ciclo, também as 
escolas de 2.º e 3.º ciclos terão acesso à ação 
“Construir mais sucesso”, que prevê a estrutu-
ração de atividades complementares, nomeada-
mente nos planos das temáticas ambientais, da 
promoção de competências socioeducativas e 
da promoção da ligação ao meio local e aos re-
cursos existentes na comunidade.

Será ainda promovido um evento anual 
na área das ciências experimentais e realizado 
um seminário sobre boas práticas de promo-
ção de hábitos de leitura.

Na sessão de abertura do ano letivo 
2018/2019 estiveram presentes 180 docentes 
e o representante executivo da Área Metro-
politana do Porto, Mário Rui Soares.

4626 é o número de alunos abrangi-
dos pelo projeto;

2991 são alunos do 1.º ciclo;

574 mil euros é o investimento total;

10,5% taxa de retenção e desistên-
cia no 2.º ano, em Paredes;

7,3% taxa de retenção e desistência 
no 2.º ano, na AMP;

20,2% taxa de retenção no 7.º ano 
em Paredes;

15,1% taxa de retenção no 7.º ano 
na AMP.

PUB
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A 
JUNTA DE FREGUESIA 
DE GANDRA está a ser 
alvo de um processo ju-
dicial por causa de uma 
conduta de águas plu-

viais que foi colocada num terreno 
privado, sem o conhecimento dos 
proprietários.

Na ação administrativa que deu 
entrada a 5 de setembro no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel, 
Luís Miguel Antunes de Patrocínio e 
a mulher Tânia Sofia Menezes Coe-
lho Moreira, proprietários do terre-
no situado na Rua Gandra de Morei-
ra, em Gandra, Paredes, exigem que 
a junta retire a conduta do terreno e 
pague uma indemnização de 1.613 
euros pelos danos causados.

Nos documentos da ação, a que 
O PAREDENSE teve acesso, os pro-
prietários dizem que em agosto do 
ano passado se deslocaram ao ter-
reno e encontraram “uma conduta 
de águas pluviais, a escoar águas 
diretamente e a céu aberto”. Na 
ocasião, foram informados por pes-
soas locais que teria sido a junta de 
freguesia a colocar a conduta na se-
quência de obras realizadas na Rua 
Gandra de Moreira.

Junta de Gandra processada por causa 
de uma conduta de águas pluviais

►A ação judicial foi interposta pelos proprietários de um terreno que acusam a junta de ter falhado os prazos para retirar a conduta.
►O presidente Paulo Ranito reconhece o problema, mas diz que a junta ainda não teve oportunidade de o resolver.

Para resolver o problema, con-
tactaram diversas vezes o presi-
dente da junta, Paulo Ranito, mas o 
autarca terá faltado constantemen-
te ao compromisso de retirada da 
conduta do terreno.

Contactado pelo nosso jornal, 
Paulo Ranito confirmou que a junta 
já foi notificada e tem 30 dias para 
contestar a ação. Segundo o autarca, 
a Rua Gandra de Moreira não tinha 
conduta de águas pluviais e na se-
quência de uma obra de pavimen-
tação, realizada em agosto de 2017, 
a junta negociou com o empreiteiro 
a colocação da conduta, que ficou 
provisoriamente naquele terreno. 

Paulo Ranito reconhece que o 
problema já deveria ter sido resolvi-
do, mas a junta não conseguiu cum-
prir com os prazos estabelecidos por 
ter outros assuntos mais urgentes 
para resolver. “Se o terreno fosse 
meu também não queria a condu-
ta lá colocada. Porque aquilo one-
ra o terreno. Mas as águas pluviais 
têm de ir para algum lado. Não 
tivemos oportunidade de o fazer 
ainda, mas aquilo que me compro-
meti com a proprietária vou fazer”.

Ainda assim, o autarca garante 
que a conduta não está a escoar 
água para o terreno há vários me-
ses e lamenta que os proprietários 

HELENA NUNES
— texto —

DESCENTRALIZAÇÃO: câmara aguarda
mais esclarecimentos do Governo

►O executivo só decide se aceita ou não as competências quando souber qual o envelope financeiro que o Estado
     pretende atribuir.
►Mesmo que os diplomas sejam publicados em outubro ou novembro Alexandre Almeida garante que será difícil assumir essas
     responsabilidades já em 2019.

O 
MUNICÍPIO DE PAREDES ainda 
não tomou uma decisão definiti-
va sobre as competências que o 
Governo quer transferir para as 
autarquias em 2019 e continua 

a aguardar pela publicação dos diplomas se-
toriais para assumir uma posição sustentada.

Na reunião do executivo realizada a 6 de 
setembro, o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, disse que o assunto só poderá ser 
avaliado quando for conhecido o envelope 
financeiro a atribuir ao município.

Recorde-se que de acordo com a Lei-qua-
dro para a descentralização de competências, 
que entrou em vigor em agosto, as câmaras 
e entidades intermunicipais tinham até 15 
de setembro para recusar a transferência de 
competências em 2019.

O executivo optou por não convocar 
uma assembleia municipal extraordinária 
para deliberar sobre o assunto depois de 
receber uma carta do Ministro da Adminis-
tração Interna, Eduardo Cabrita, enviada a 
todos os municípios e entidades intermuni-

cipais, a clarificar que “estão dispensadas 
da comunicação de deliberações à Dire-
ção-Geral das Autarquias Locais, até ao 
momento em que os diplomas legais que 
estabelecem os prazos para a concreti-
zação da transferência de competências 
sejam publicados”.

Mesmo que os diplomas sejam publica-
dos em outubro ou novembro, e as compe-
tências sejam “favoráveis” ao município de 
Paredes, Alexandre Almeida garante que será 
difícil assumir essas responsabilidades já em 
2019.

“Dificilmente vamos ter tempo para 
incorporar essas competências no Orça-
mento Municipal para 2019 e para prepa-
rar programas informáticos para pagar 
salários a partir de janeiro” reiterou o au-
tarca, acrescentando: “Se assumíssemos as 
responsabilidades ao nível da educação, 
por exemplo, teríamos de contratar mais 
técnicos e preparar os programas informá-
ticos para conseguir pagar os salários aos 
funcionários das escolas já no próximo ano 
e assegurar todo o processo com eficácia. E 
isso demora tempo”.

O município vai continuar a aguardar por 

uma clarificação do Governo quanto às ver-
bas e também aos prazos para pôr em práti-
ca a descentralização de competências. Se a 
Administração Central não der mais tempo 
para que as autarquias se possam preparar, 
Alexandre Almeida garante que Paredes irá 

rejeitar o acordo para 2019. 
O mesmo devem fazer os municípios de 

Gondomar, Valongo, São João da Madeira e 
Oliveira de Azeméis, que também continuam 
a aguardar uma resposta do Governo, acres-
centou o autarca.

tenham tentado resolver o proble-
ma pela via judicial. “O caminho 
que eles optaram foi este, mesmo 
tendo uma garantia minha escri-
ta que a conduta vai ser retirada. 
Acho que não foi o melhor cami-
nho. Por outro lado, comunicar 

com os jornais a dizer que foi in-
tentada uma ação e nós nem se-
quer termos conhecimento dela, 
foi uma surpresa muito desagra-
dável. Mas isso não vai condicio-
nar a posição da junta de fregue-
sia”, sublinhou.

O autarca garante que a junta 
vai diligenciar no sentido de retirar 
o tubo, se possível, até ao final do 
mês, sendo feita depois uma liga-
ção para um aqueduto de recolha 
de águas que passa a cerca de 20 
metros daquele local. 
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A 
CAMINHADA SOLIDÁRIA a fa-
vor das crianças da Unidade de 
Oncologia Pediátrica do Hospital 
de São João, no Porto, que decor-
reu no dia 9 de setembro, em Pa-

redes, juntou mais de 20 mil euros. 
No parque da cidade estiveram mais de 

Mais de 20 mil euros
angariados na caminhada
pelas crianças com cancro

►A iniciativa organizada pelo projeto Viver Melhor, da câmara municipal, conseguiu 20.976 euros para apoiar a causa do cancro infantil.

3.500 pessoas que se mostraram solidárias 
com esta causa do cancro infantil. Presentes 
estiveram também várias figuras associadas 
ao desporto, com destaque para os padri-
nhos da caminhada, a campeã europeia nos 
50 quilómetros marcha, Inês Henriques e o 
treinador de futebol Jaime Pacheco. 

O paredense Rui Barros, treinador da equi-
pa B do FC Porto, e o ex-futebolista Fernando 
Gomes foram outras das figuras mediáticas 
que também se associaram a esta causa. 

As receitas da caminhada (5 euros) e da 
corrida (8 euros) reverteram integralmente 
para a Unidade de Oncologia Pediátrica do 

Hospital de São João, no Porto. 
A iniciativa foi organizada pelo Grupo 

Viver Melhor, um projeto que apoia doentes 
oncológicos e que foi lançado pelo município 
de Paredes, em parceria com a Associação 
Portuguesa de Leucemia e Linfomas, em mar-
ço de 2018.
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Equipa Multidisciplinar ROPE Queima Gorduras
Clínicas Nuno Mendes/ROPE

O 
ROPE Queima Gorduras tra-
ta-se de um programa mul-
tidisciplinar onde se inclui 
o exercício físico, a nutrição 
e a psicologia motivacional/

coaching. A combinação destas três áreas 
do conhecimento permite-nos obter re-
sultados muito positivos no que toca ao 
emagrecimento de forma saudável e ao 
incentivo à prática de exercício físico.

Ao longo de 10 semanas, o plano de 
exercício físico é desenvolvido em duas 
fases: numa primeira fase (duas a três se-
manas) decorre a avaliação de várias com-
ponentes físicas, nomeadamente, postura 
corporal, aptidão cardiorrespiratória, resis-
tência muscular e coordenação. Neste pe-
ríodo é, também, aprimorada a execução 
técnica de exercícios que constituem alguns 
movimentos básicos que são realizados dia-
riamente pelo cidadão comum como, por 
exemplo, o agachamento, o levantamento 
do peso, o puxar e o empurrar. A execução 
correta destes exercícios será muito impor-
tante numa fase posterior, aquando da in-
trodução de exercícios mais complexos que 
requerem um maior controlo motor.

Posteriormente, a fase com maior im-
pacto ao nível da composição corporal 
é conseguida através do método de treino 
HIIT (Treino Intervalado de Alta Intensida-
de), com exercícios aeróbios realizados a alta 
intensidade num curto período de tempo, 
intervalados com momentos de descanso, 
promovendo uma maior queima calórica e 
consequente perda de massa gorda. 

Ao nível nutricional, procura-se, numa 
fase inicial, caraterizar o historial clínico, 
composição corporal, hábitos alimentares 
e o comportamento alimentar motivado 
por fatores emocionais. Cada participante 
tem acesso a prescrição alimentar indivi-
dualizada, com uma restrição energética 
moderada e ajustada às suas preferências 
alimentares. Semanalmente, os participan-
tes são reavaliados quanto à composição 
corporal e adesão à prescrição alimentar e, 
sempre que necessário, são realizados os 
devidos ajustes ao plano inicial. 

A vertente psicológica motivacional/
coaching assume o importante papel de 
aprimorar a relação entre pensamentos, 
emoções e comportamentos, para que se 
consiga uma melhoria em termos de bem-
-estar pessoal global, ou seja, bem-estar físi-
co e psicológico. Três dos principais fato-
res a conquistar serão a resiliência, a au-
to-motivação e a motivação do próximo. 
Neste programa, pretende-se compreen-
der a personalidade de cada um e per-
ceber a forma como reagem a diferentes 
estímulos (internos ou externos). Mediante 
isso, define-se uma estratégia que sirva da 
melhor forma os objetivos de cada um.

ROPE Queima Gorduras

Sinta-se bem
no corpo

em que vive

A 
CASA DA CULTURA e as ruas da 
cidade de Paredes vão acolher en-
tre 28 e 30 de setembro, o MARK 
IT, um evento que vai envolver os 
agentes económicos locais em ati-

vidades que visam a promoção e divulgação 
dos produtos do comércio local.

A iniciativa é organizada pela First Models, 
com o apoio da câmara de Paredes e da As-
sociação de Empresas de Paredes (ASEP) e vai 
decorrer na Casa da Cultura e na Avenida da 
República nos dias 28, 29 e 30 de setembro, 
com início às 21h do dia 28 e término no dia 
30 de setembro, pelas 20h. A entrada é gra-
tuita.

O MARK IT Paredes vai contar com vá-
rias atividades e animação de rua, um mer-
cadinho, artesanato, mostra de tendências, 
desfiles de moda, bares, comida de rua, wor-

Mark It vai animar comércio em
Paredes de 28 a 30 de setembro

►O evento pretende divulgar os produtos do comércio local e vai contar com várias atividades
     e animação de rua.

P
ARA RECORDAR o mês da Educação 
e Alfabetização, o Rotary Club de Pare-
des, em colaboração com o pelouro da 
cultura da câmara Municipal de Pare-

des, vai promover um colóquio sobre Educa-
ção Não Formal. 

A iniciativa decorre hoje na Casa da Cul-

Colóquio sobre Educação Não Formal
na Biblioteca de Paredes

tura de Paredes, pelas 21h30, e é de entrada 
livre.

Entre os oradores convidados estão Paulo 
Silva, vereador da câmara de Paredes, Olinda 
Pinto, diretora da escola básica 2/3 de Pare-
des, Odília Rocha, da Universidade Sénior do 
Rotary de Paredes e Armando Loureiro da As-

sociação Portuguesa para Ensino e Formação 
de Adultos (APEFA).

O Papel da Educação Não Formal; Pro-
jetos de Educação Não Formal no concelho 
de Paredes; Intervenção do município na 
dinamização destes projetos são os temas 
em debate.

►A iniciativa é promovida pelo Rotary Club de Paredes em colaboração com a câmara e decorre esta
     quinta-feira, dia 20 setembro, no salão da Biblioteca Municipal.

kshop’s, concertos, dança, música, show de 
penteados, espaço kids, espaço saúde e bem-
-estar, performances e muita animação.

A primeira edição do evento terá a partici-
pação de comerciantes, industriais e artesãos 
e será muito prestigiante para o concelho de 
Paredes, defende Beatriz Meireles, vereadora 
da cultura e turismo da câmara de Paredes.

“A realização de um evento desta en-
vergadura merece o apoio e a disponibili-
dade da autarquia para dar vida a Paredes. 
Assim sendo, necessita igualmente do con-
tributo de todos os comerciantes”.

Célia Machado, diretora da First Manage-
ment, diz que a iniciativa pretende afirmar o 
potencial de Paredes na área da moda e afins. 
“Acreditamos que existem muitas siner-
gias que podem ser trabalhadas com bons 
resultados para o concelho e o MARK IT 
será a prova disso mesmo”.

O evento será também uma oportu-
nidade para os jovens que ambicionam 

entrar no mundo da moda de mostrarem 
o seu talento. No dia 14 de setembro foi 
realizado um casting de moda na Casa da 
Cultura, das 14h às 20h.
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Peixe fresco Picanha Lombinhos de boi (na brasa)
Plumas de porco preto Frango na brasa

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

ALMOÇOS ● JANTARES ● TAKE-AWAY

A 
ASPhone, Lda é uma empresa de 
telecomunicações e reparação de 
equipamentos fundada em 2014 na 
cidade de Paredes, que se posiciona 
no mercado com um enorme senti-

do de responsabilidade, dedicação e profi ssio-
nalismo.

O principal objetivo é a satisfação do cliente. 
Para tal a empresa dispõe de uma grande varie-
dade de equipamentos e acessórios, das marcas 
mais conceituadas do mercado e de um serviço 
premium de assistência e reparação para equi-
pamentos de telecomunicações móveis.

É neste segmento que a ASPhone se dis-
tingue, dispondo de dois técnicos qualifi cados 
que prestam assistência nas lojas de Paredes 
e Penafi el. 80% das reparações são feitas na 
hora e para Alexandre Correia essa é uma das 
mais-valias para o cliente. “Qualquer loja des-
te ramo vende equipamentos, mas existe 
um conjunto de serviços pós-venda que a 
maioria não assegura. E é aqui que nós nos 
diferenciamos”, explica o sócio gerente da em-
presa.

Reparação e serviços
pós-venda de qualidade

Além das reparações, a AS Phone também 
assegura um serviço pós-venda de qualidade, 
aconselhando o cliente sobre a melhor utiliza-
ção do aparelho ou as proteções e sistemas de 
segurança necessários para salvaguardar toda a 
informação importante em casos de roubo ou 
avaria do equipamento.

A ASPhone dispõe também de uma varieda-
de de equipamentos de telecomunicações mó-
veis novos e usados para venda ou troca e todo 
o tipo de acessórios para telemóveis.

A grande procura é pelos modelos mais re-
centes no mercado e a ASPhone está a par de 
todas as novidades das grandes marcas Sam-
sung, Apple e Huawei. Além disso, permite que 
o cliente dê à troca o seu equipamento antigo 
na compra de um novo. No segmento dos usa-
dos, todos os telemóveis, recondicionados ou 
retomas, dispõem de uma garantia. 

Ao assumir um compromisso de qualida-
de em todos os serviços a ASPhone conseguiu 
diferenciar-se no mercado e crescer de forma 
sustentada nos últimos anos. Quando abriu a 
empresa em 2014 Alexandre Correia tinha ape-
nas um funcionário. Atualmente já dá trabalho a 
oito pessoas e conta com duas lojas, em Paredes 
– no rés-do-chão do Centro Comercial Vale do 
Sousa e em Penafi el, na Avenida Sacadura Ca-
bral, no centro da cidade.

ESPECIALISTA EM TELECOMUNICAÇÕES
E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

●A empresa está conotada no mercado pela qualidade dos serviços que presta ao cliente, quer na assistência pós-venda como na
    reparação de equipamentos.
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Especial Sprint Paredes trouxe milhares de pessoas à cidade
►A primeira edição da “Especial Sprint” de Paredes atraiu milhares de pessoas ao Parque da Cidade, onde se viveram grandes momentos de adrenalina e espetáculo.
►O piloto mais rápido em prova foi o experiente Joaquim Alves, com o tempo 3:15.2.

A 
ESPECIAL SPRINT PAREDES, or-
ganizada pela câmara de Paredes, 
com o apoio da FPAK e do Auto-
móvel Clube de Santo Tirso, trou-
xe milhares de pessoas ao parque 

da cidade para assistir a bons momentos de 
espetáculo de alguns dos mais conceituados 
pilotos do rali nacional.  

Num circuito urbano de 2,2 quilómetros a 
adrenalina e o espetáculo fizeram as delícias 
dos aficionados da região e deram vida à ci-
dade de Paredes, que voltou a vibrar com o 
espetáculo do desporto automóvel.

Perante o sucesso da iniciativa, Alexan-
dre Almeida era um autarca naturalmente 
satisfeito com o ambiente criado à volta 
desta prova. “Paredes é uma cidade com 
muita tradição no desporto automóvel, 
e este evento reflete justamente isso. Foi 
um grande dia dedicado ao desporto au-
tomóvel, com oito horas de espetáculo, 
onde o público vibrou com as manobras 
dos pilotos e colaborou com a segurança 
da prova”, sublinhou o presidente, garan-
tindo que o evento trouxe vida à cidade e 
contribuiu também para revitalizar o co-
mércio local e restaurantes.

O presidente da Federação Portugue-
sa de Automobilismo e Karting, Ni Amorim, 

também esteve presente em Paredes e mos-
trou-se “satisfeito com o muito público e a 
organização excelente da edição de estreia 
da Especial Sprint Paredes N-Engenharia”. 
A intenção da autarquia é dar continuidade 
à prova nos próximos anos e manter o nível 
competitivo e de espetáculo para o público. 

Vitória de Joaquim Alves,
com o Skoda Fabia R5

Emoção foi coisa que não faltou nesta 
prova que juntou em Paredes alguns dos 
melhores pilotos do rali nacional. Entre as 
estrelas em destaque estiveram quatro cam-
peões nacionais, José Pedro Fontes, Pedro 
Meireles, Rui Madeira e Adruzilo Lopes, e 
outros nomes sonantes do automobilismo 
português, como Joaquim Alves, Manuel 
Castro, António Dias e os paredenses Alfredo 
Barros, João Barros e Elias Barros. O vereador 
da câmara de Paredes que já tem alguma ex-
periência nos ralis, voltou a vestir o fato de 
piloto e acabou por ser o sexto mais rápido 
no percurso.

Para a história ficou a vitória de Joaquim 
Alves, um piloto bem experiente do campeo-
nato nacional e que, no ano passado, chegou 
ao segundo lugar do pódio do Rali de Portu-
gal, entre os pilotos do Campeonato Nacional 
de Ralis. 

Com o seu Skoda Fabia R5, o piloto de 
Aveiro venceu com o tempo 3:15,2 minutos e 
foi o primeiro na classificação geral e na classe 
X5-16 da Especial Sprint Paredes. Em segundo 
lugar da geral ficou o piloto paredense João 
Barros, que ainda alinhou nesta prova com o 
Ford Fiesta R5, e terminou com apenas um se-
gundo de diferença do vencedor. 

O terceiro posto coube a João Martins, 
com um AG 600, que também venceu na clas-
se PR-18.

Nas restantes categorias, o espanhol Da-
niel Vicente Martínez (Citroen AX GT) venceu 
em X1-8, André Ribeiro (Peugeot 206) foi ven-
cedor em X1-9, António Aparício (Peugeot 
205 GTI) foi primeiro em X2-10, Nuno Freitas 
conduziu o seu BMW 325i ao primeiro lugar 
na classe X2-12, e Gaspar Pinto (Mitsubishi 
Lancer EVO VI) triunfou em X3-13.

Foi ainda homenageado o piloto pare-
dense António Ruão, que deu espetáculo ao 
volante do seu Mini Cooper.

Milhares de pessoas assistiram ao Especial Sprint Paredes
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Especial Sprint Paredes trouxe milhares de pessoas à cidade

Classifi cação geral
(Top 10)

1.º Joaquim Alves, 3:15.2
(Skoda Fabia R5)

2.º João Barros 3:16.2
e António Costa (Ford Fiesta R5)

3.º João Paulo Martins 3:16.2
(Kartcross AG 600)

4.º José Pedro Fontes 3:18.6
e Paulo Babo (Citroen C3 R5)

5.º Rui Madeira 3:19.4
e Mário Castro (Ford Fiesta R5)

6.º Elias Barros 3:21.1
e Mário Castro (Ford Fiesta R5)

7.º Artur Cortinhas 3:22.6
(Kartcross AG 1000)

8.º Alfredo Barros 3:23.9
e Pedro Alves (Ford Fiesta R5)

9.º Paulo Caldeira 3:24.3
e Ana Gonçalves (Citroen DS3 R5)

10.º Márcio Araújo 3:27.3
(Kartcross AG 1000)

►A primeira edição da “Especial Sprint” de Paredes atraiu milhares de pessoas ao Parque da Cidade, onde se viveram grandes momentos de adrenalina e espetáculo.
►O piloto mais rápido em prova foi o experiente Joaquim Alves, com o tempo 3:15.2.

PARA JOÃO BARROS 
o regresso às provas 
de rali não podia ter 

sido melhor. Correu em 
casa e foi sempre muito 
solicitado pelo público 
para tirar fotos e dar au-
tógrafos. A corrida acabou 
por ser bastante positiva 
para o piloto paredense, 
que garantiu o segundo 
lugar da geral, fi cando a 
um segundo de Joaquim 
Alves.

Na Especial Sprint de 
Paredes, João Barros ain-
da conduziu o Ford Fiesta 
R5 com que competiu até 
agora no Campeonato de 
Portugal de Ralis, mas a 
mudança de carro já foi 
confi rmada pelo piloto 
paredense, que vai passar 
a correr com um Skoda Fa-
bia R5 e mudar-se para a 
ARC Sport.

João Barros foi um dos mais acarinhados pelo público

O presidente da Câmara, Alexandre Almeida com António Ruão Especial Sprint Paredes - pódio
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O 
SORTEIO da 2.ª elimi-
natória da Taça de Por-
tugal trouxe boas no-
tícias para o União de 
Paredes, que foi uma 

das 22 equipas repescadas para dis-
putar a próxima fase da prova.

Os unionistas foram logo elimi-
nados na primeira jornada, pelo Va-
ladares, num jogo que acabou deci-
dido apenas nos penáltis (4-2) e que 
o clube ponderava contestar devido 
a “erros grosseiros do árbitro”.

Ainda assim, os responsáveis  
consideram que a continuidade na 
Taça de Portugal é justa e admitem 
que esse era um dos objetivos do 

Camponato de Portugal
Série B – 5.ª jornada

União da Madeira .................................1
União de Paredes .................................0 

Próxima jornada: 23 setembro
Paredes - Sanjoanense (15 horas)

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 4.ª jornada

Nun’Álvares .............................................0
Lixa ............................................................3

Sobrado ...................................................1
Aliados de Lordelo ...............................0

Freamunde .............................................1
Rebordosa ...............................................1

Vila Caiz ....................................................0
Aliança de Gandra ................................0

Próxima jornada:
23 setembro (16 horas)

Aliados de Lordelo -  Nun’Álvares 
Aliança de Gandra - S. Pedro da Cova

Rebordosa - Tirsense

1.ª Divisão – AF Porto
série 2 - 1.ª jornada 

Sobrosa ....................................................0
Lagares .....................................................0

Lamoso ....................................................2 
Baltar .........................................................4

Parada ......................................................2
Aliados Lordelo B ..................................1

Próxima jornada:
23 setembro (16 horas)

Aliados Lordelo B -  Torrados
AD Várzea - Parada 

USC Baltar - Raimonda
Citânia Sanfins - Sobrosa

2.ª Divisão – AF Porto
série 1  - 1.ª jornada – 23 setembro

Ferreira - V2.ª Divisão – AF Porto
 Sporting S. Vítor

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 1.ª jornada – 22 setembro
Mogadouro - Paredes

FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada

Paredes repescado para 2.ª
eliminatória da Taça de Portugal

►Foram repescadas 22 das 56 equipas eliminadas na fase anterior, entre elas o USC Paredes e o Leça (da AF Porto).
►O sorteio decorreu a 11 de setembro na sede da FPF e já incluiu as equipas da II Liga.

clube esta época. “É uma boa notí-
cia para o Paredes. O nosso intui-
to é chegar o mais longe possível 
na Taça e quem sabe apanhar um 
clube grande nas próximas elimi-
natórias”.

Nesta segunda eliminatória da 
prova o Paredes vai defrontar o Sil-
ves, da Associação de Futebol do Al-
garve que compete no campeona-
to distrital. Joaquim Ferraz acredita 
que a equipa tem capacidade para 
passar o teste e chegar à terceira eli-
minatória, em que são incluídos os 
clubes da I Liga. 

“Na 3.ª eliminatória as equipas 
da I Liga são obrigadas a jogar fora 
de casa e pode ser que nos calhe 
uma boa equipa aqui em casa. Se-
ria muito bom para o clube, para os 

adeptos e também para a cidade”.
Além de 22 das 56 equipas eli-

minadas na fase anterior, o sorteio 
incluiu ainda os emblemas da Liga 
2. Os jogos estão agendados para 
30 de setembro.

“Irregularidades”
no primeiro jogo

continuam
a ser analisadas

Tal como O PAREDENSE avançou 
em notícia colocada online no início 
da semana passada, o União de Pa-
redes tinha decidido contestar o jogo 
da 1.ª eliminatória da Taça de Portu-
gal, contra o Valadares, que perdeu no 
desempate das grandes penalidades.

O clube pretendia que o jogo 
fosse anulado perante a recusa do 
árbitro em permitir a quarta subs-
tituição no prolongamento da par-
tida, disputada a 9 de setembro. 
Esta medida que foi uma novidade 
no recente Campeonato do Mundo, 
foi adotada pela Federação Portu-
guesa de Futebol, mas o árbitro do 
encontro não seguiu essa indicação. 

Em várias partidas desta primei-
ra eliminatória da Taça de Portugal a 
quarta substituição, desde que efe-
tuada no prolongamento, foi per-
mitida. Por isso, o Paredes sentiu-se 
lesado pela decisão do árbitro.

O clube chegou mesmo a pedir 
um parecer à FPF, no dia seguinte 
ao jogo, que veio reforçar os seus 
argumentos.

O dossier não chegou a avançar 
para a FPF e a AF Porto, mas o Pa-
redes continua a analisar a situação. 
“O facto de termos passado à 2.ª 
eliminatória não invalida que o 
clube possa fazer uma exposi-
ção à FPF e à AF Porto a narrar os 
factos passados”, confidenciou ao 
nosso jornal o presidente do clube.

O diretor desportivo Joaquim 
Ferraz explica que “o processo está 
a ser analisado internamente 
para saber o que fazer em relação 
às irregularidades que acontece-
ram no jogo”. 

O clube entende que a situação 
pôs em causa a verdade desportiva 
e por isso as entidades competen-
tes devem analisá-la para que não 
volte a acontecer no futuro.

O 
CONCELHO DE PAREDES vai vol-
tar a receber a grande final do Cam-
peonato Nacional de Trial, onde vão 
ser decididos os novos campeões. 

A 6.ª e última jornada da pro-
va será disputada no fim-de-semana de 13 e 
14 de outubro. A organização volta a estar a 
cargo do Clube TT Paredes Rota dos Móveis, 
que promete preparar um mega evento que 
se prolonga para lá dos obstáculos de trial.

À chegada à grande final, algumas equi-
pas já garantiram, matematicamente, o título. 
É o caso de André Henriques e Rodrigo Sou-
sa (Tufão Team), classe Promoção, que es-

Final do Campeonato Nacional
de Trial realiza-se em Paredes

►A prova está agendada para os dias 13 e 14 de outubro e a pista será montada
     nas imediações do pavilhão desportivo de Vandoma. 

tão apenas obrigados a alinhar na grelha de 
partida em Paredes para poderem levantar a 
taça. Na mesma situação está Cláudio Ferreira 
(Auto Higino) que só precisa de alinha na gre-
lha de partida da última prova para se sagrar 
bicampeão da classe Super Proto.

Já a Luís Bacelo (Oficina Bacelo) não che-
ga apenas alinhar na grelha de partida, mas 
também não precisa de uma vitória na classe 
Proto para se sagrar campeão. Luís Bacelo e 
Cláudio Ferreira são também os grandes can-
didatos à vitória em termos absolutos. Quem 
fizer o melhor resultado em Paredes sucede 
a Rui Querido e Ivo Mendes como os novos 

campeões nacionais de trial 4x4.
As inscrições para a derradeira etapa do 

CPT4x4 2018 já estão disponíveis através do 
site http://cntrial4x4.com.

Este ano o local da prova será a fregue-
sia de Vandoma, com a pista a ficar nas ime-
diações do pavilhão desportivo. O parque 
fechado para as viaturas ficará na Praça José 
Guilherme, em Paredes. O briefing com os pi-
lotos, navegadores e chefes de equipa realiza-
-se no sábado, dia 13 outubro, no salão nobre 
do município. Já a cerimónia de entrega de 
prémio será realizada no domingo, ao final da 
tarde, junto à pista, em Vandoma. 
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O 
PILOTO JOÃO BAR-
ROS vai voltar às pro-
vas ao volante de um 
novo carro, o Skoda 
Fabia R5. A mudança 

para a equipa ARC Sport foi confir-
mada pelo piloto, a 6 de setembro. 
João Barros usou as redes sociais 
para tornar púbica esta decisão que 
parece ter agradado bastante aos 
seus fãs.

Até aqui João Barros sempre 
correu com o Ford Fiesta R5, desde 
o Rali de Viana do Castelo de 2013. 

A estreia do novo carro será 
feita no Rali Amarante-Baião, a pe-
núltima prova do Campeonato de 
Portugal de Ralis 2018, que será dis-
putada esta sexta-feira e no sábado 
(21 e 22 de setembro). 

Em termos absolutos João Barros 
ocupa o 7.º lugar no campeonato, 
que é liderado por Armindo Araújo. 
Mas este facto não preocupa o piloto 
de Paredes que esta época decidiu 

João Barros estreia-se no Rali
Amarante-Baião com o Skoda Fabia R5

►A mudança já foi confirmada pelo piloto de Paredes que se mudou para a equipa ARC Sport.
►O Rali Amarante-Baião decorre esta sexta e sábado (21 e 22 de setembro).

ficar de fora da luta pelo título nacio-
nal, devido a exigências profissionais. 
Aliás, este ano o piloto alinhou ape-
nas em três etapas, logo em fevereiro 
na abertura do campeonato em Fafe 
e depois nos ralis de Castelo Branco 
e da Madeira, disputados em junho e 

agosto, respetivamente.
O rali Amarante-Baião vai para 

a estrada a 21 e 22 de setembro e 
conta pela primeira vez para o Cam-
peonato Nacional. Será composto 
por um total de 396,21 quilómetros, 
dos quais 115,80 km são repartidos 

por 11 PEC’s, disputadas nos dois 
concelhos de Amarante e Baião.

No dia 21 o rali sai para a estra-
da às 16h55, para a disputa de duas 
passagens pelas classificativas Ma-
rão 1 e Marão 2, seguindo-se a Su-
per Especial de Amarante.

No sábado, dia 22, o regresso 
dos pilotos está agendado para as 
10h55, com dupla passagem por 
Baião Vida Natural e por Teixeira e 
Teixeiró. De tarde haverá passagens 
duplas por Carvalho de Rei e pela 
Rota do Vinho Verde.

António Sousa triunfou no 15.º BTT de Creixomil
►O ciclista de Paredes alcançou a melhor posição do pódio na categoria master 40 e consolidou a liderança na Associação de Ciclismo do Minho. 

A
NTÓNIO SOUSA voltou 
às vitórias no passado do-
mingo, dia 9 de setembro, 
no 15.º BTT de Creixomil, 

Barcelos, a oitava prova do Cam-
peonato do Minho, organizada pela 
Associação de Ciclismo do Minho e 
o Grupo Desportivo de Creixomil. 

O ciclista de Paredes venceu a 
prova na categoria master 40, com 
o tempo 00.54,21’. António Viana 
(Bombos S. Sebasti/-Eo/Moneo-
Bike/Lusomotor) foi segundo, a 
1m50’s de Sousa. A fechar o pódio 
ficou o ciclista António Rocha, da 
Saertex Portugal/ Edaetech, com o 
tempo 00.57,10’.

Na categoria principal (elite) 
os vencedores foram Saul Lopez 
(Academia Postal – Actyon – MMR – 

Maceda) e Daniela Pereira (Saertex 
Portugal / Edaetech).

A equipa ASC/Focus, de Vila do 
Conde, liderou os pódios de cadetes, 
juniores, master 30 e master 50. Tia-
go Sousa e Jéssica Costa venceram 
em juniores, Filipe Ramos em master 
30 e Rodolfo Lopes em master 50.

A prova foi disputada nas ime-
diações do parque de jogos das 
Fontaínhas (Creixomil-Barcelos) e 
foi decisiva para a definição das 
classificações finais e para a atri-
buição dos títulos de campeões do 
Minho de BTT – Cross Country Olím-
pico.
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M
AIS DE 40 MIL PES-
SOAS assistiram à 3.ª 
edição portuguesa 
do Grande Prémio 
Red Bull Lisboa – a 

corrida mais louca do mundo, des-
tinada a pilotos amadores que cor-
rem em carros feitos à mão.

Sessenta e duas equipas de 
todo o país mostraram a sua criati-
vidade nesta prova que decorreu no 
parque Eduardo VII. 

O Titanic dos paredenses Pedro 
Ferreira, André Correia e João Mar-
tins caiu logo na rampa inicial e não 
chegou a enfrentar a pista. “O triân-
gulo da roda da frente quebrou 
pouco antes da corrida e predes-
tinou o fi nal fatídico do nosso 
Titanic”, referem os membros da 
equipa All Aboard.

Ainda assim, o grupo teve uma 
das prestações mais rápidas, che-
gando a registar três segundos. Os 
três jovens paredenses admitem que 
valeu a “experiência única de par-
ticipar na loucura do evento”. 

Os carros apresentados na cor-

João Ribeiro somou a quarta vitória
no Campeonato Nacional de Ralicross

O 
PILOTO JOÃO RIBEI-
RO venceu no passado 
fi m-de-semana, 8 e 9 
de setembro, a quinta 
prova do Campeonato 

Nacional de Ralicross, na categoria 
Super 1600, disputada no Eurocir-
cuito de Lousada.

O piloto de Baltar conseguiu 
manter-se no comando durante 
todo o fim-de-semana, mas não 
teve a vida facilitada pelos adver-
sários. Nas primeiras duas voltas 
o pelotão rodou compacto, mas 
com as passagens pela Joker Lap, 
o trio da frente, liderando pelo 
baltarense começou a destacar-
-se. Ribeiro assegurou o lugar 
mais desejado do pódio e a quar-
ta vitória da época. Em segundo 
ficou Mário Teixeira e em terceiro 

►O baltarense venceu em Lousada na categoria mais competitiva (Super 1600) e reforçou a liderança do campeonato.

José Eduardo Rodrigues.
“Fim-de-semana perfeito em 

Lousada”, escreveu o piloto balta-
rense na sua página ofi cial do face-
book, mostrando-se satisfeito pela 
vitória e por ter dilatado ainda mais 
a vantagem para o segundo classifi -

cado do campeonato, José Eduardo 
Rodrigues.

A quinta prova do Campeonato 
Nacional de Ralicross, organizada 
pelo Clube Automóvel de Lousada, 
levou ao traçado da Costilha cerca 
de 60 pilotos, que deram bons es-

petáculos em pista.
Rafael Rocha venceu na catego-

ria Super Iniciação e Nuno Maga-
lhães na Super Nacional 2RM. Entre 
os pilotos da Supercars venceu Joa-
quim Santos e na Super Nacional A 
16 foi Pedro Tiago. Nos campeona-

tos de Kartcross e Super Buggy des-
tacaram-se Pedro Rosário e António 
Santos.

A próxima etapa da prova será 
disputada no próximo fi m-de-se-
mana (22 e 23 de setembro), em 
Castelo Branco.

Carro de madeira levou Paredes
à “corrida mais louca do mundo”

►Os jovens paredenses Pedro Ferreira, André Correia e João Martins correram com uma réplica do Titanic no 3.º Grande Prémio Red Bull Lisboa. 

rida foram todos 100% artesanais 
e sem qualquer tipo de propulsão 
mecânica. Além da criatividade das 
máquinas, o júri da prova avaliou a 
performance das equipas e o tem-
po para completar o percurso, uma 
rampa a pique, curvas apertadas e 
até degraus ao longo de 350 metros.

Os vencedores foram Carlos 
e Pedro Barbosa, de Vila Nova de 
Famalicão, que levaram até Lisboa 
uma réplica do carro Mutley e ga-
nharam uma experiência Red Bull 

Racing. Em segundo fi cou “O Ani-
quilador”, de Vila Nova de Cerveira, 
que conquistou uma experiência 
WRC no Rali de Portugal e em ter-
ceiro “Os Super Constelation”, de 
Lisboa, que vão usufruir de uma ex-
periência de condução com o piloto 
Tiago Monteiro.

De salientar que Paredes apre-
sentou o único carro em madeira da 
prova e contou com o apoio do mu-
nicípio de Paredes na deslocação a 
Lisboa.

PUB

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

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

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

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

HELENA NUNES
— texto —
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Chega no seu alazão branco a Professora de Matemática ao cais e dirige-se de imedia-
to à barca do Anjo:

Professora de Matemática – Houlá anjinho celestial!
É esta a barca divinal?

Anjo - Que quereis?

Professora de Matemática – Que me deixeis entrar
                                         Nessa barca tão singela
                                         À espera de formosa donzela.

Anjo – Com tal autoestima
     Não entrais cá.
     Esse outro batel de desgosto
     Vos receberá com muito gosto.

Professora de Matemática – Aos meus alunos sempre fui leal
                                          Pratiquei o bem, fui perfeita e especial…

Anjo – Ninguém é perfeito
      Cada pessoa tem seu defeito
       E o seu é achar-se melhor,
       Ser superior, a maior.

Professora de Matemática – Ora! Ora! Sabeis o que acho?
                                         Falarei com aquele borracho.
                                         Vós sois uma inócua criaturinha
                                          Não perco o meu tempo com gente mesquinha!
                                          Vou dar duas de letra com aquele musculado
                                          Que me passará de certeza para o outro lado.

Dirige-se então a Professora de Matemática à barca do inferno e diz:

Professora de Matemática – Houlá! Hou da barca ardente
                                         Para quando a partida?
                                         A viagem foi-me prometida
                                         P’ra um destino ora suave, ora quente.

Diabo – Ó que docente mais querida,
       Chegue-se um pouco mais para cá!
       E deixe-se agora de lérias,
       Serão aqui as suas férias.

Professora de Matemática – Aquele branquinho resmungão
                                          Não me quis embarcar lá
                                          Recusou-se estender-me a mão…

Diabo – Se não pôde entrar ali,
        Não há crise, entrará aqui.
        Companhia não lhe vai faltar:
        Doutores e lições sempre a bombar!

Professora de Matemática – Ora que maldita esta hora!
Entremos e partamos sem demora
Ponde a mexer essa negra lancha
E venha daí essa prancha!
Acenda-se já o farol
Que ilumine todo este escol
Estenda-se enfim a passadeira
P’ra entrar desta maneira!

Auto do Ensino
..........................................................................................................

Pedro Dias e Eduardo Pereira, 9.º B 
● Escola Básica de Sobreira – ano letivo 2017/2018

Câmara disponibiliza
exercício físico para população

com mais de 50 anos
►O programa Mais Vida Ativa vai arrancar no próximo
     mês de outubro e abrange todas as freguesias do concelho.

A 
PARTIR do próximo mês de outu-
bro, a população de Paredes com 
mais de 50 anos de idade vai po-
der beneficiar do programa Mais 
Vida Ativa, que promove o exercí-

cio físico e a melhoria da saúde e qualidade 
de vida dos cidadãos.

A iniciativa é promovida pelo município 
de Paredes, em parceria com as juntas e fre-
guesia e IPSS’s do concelho, e pretende dina-
mizar duas aulas semanais de atividade física, 
na área de residência dos cidadãos com mais 
de 50 anos.

A medida foi apro-
vada por unanimidade 
na reunião do executivo 
realizada no passado dia 
6 de setembro e visa ter 
“uma população resi-
dente no concelho de 
Paredes com baixos ní-
veis de sedentarismo, 
fisicamente ativa, usu-
fruindo do maior nú-
mero possível de anos 
de vida saudáveis e 
livres de doença”.

Além de promover o 
exercício físico, melho-

rar a saúde dos cidadãos e a sua qualidade de 
vida, este programa pretende também “con-
tribuir para melhorar o equilíbrio de quem 
pratica exercício físico, contribuir para au-
mentar a autoestima e a socialização dos 
mais idosos”, sublinha o presidente da câma-
ra, Alexandre Almeida.

 O programa Mais Vida Ativa vai abranger 
todas as freguesias do concelho e conta com 
apoio de técnicos da autarquia e pessoal es-
pecializado, desenvolvendo-se duas vezes 
por semana, com exercícios adaptados às 
circunstâncias e às limitações de cada utente.

D
EPOIS das obras de melhoramen-
to, iniciadas em finais de julho, a 
piscina municipal de Lordelo deve 
reabrir ao público no final do pró-
ximo mês de outubro. Segundo a 

câmara municipal, as obras de requalificação 
estão a ser executadas por administração di-
reta e com recurso a mão-de-obra dos cola-
boradores da autarquia.

As melhorias passam por várias interven-
ções, nomeadamente a alteração das condu-
tas de extração de humidade no interior das 
piscinas, para melhorar o funcionamento do 
sistema AVAC - climatização do interior da 

Piscina de Lordelo
reabre em outubro

piscina, a renovação do betume das juntas e 
cerâmicas do fundo e paredes dos tanques, 
por forma a garantir a qualidade da água e a 
pintura das paredes e interiores.

A empreitada abrange ainda a substitui-
ção de equipamentos e uma intervenção na 
cobertura da piscina, com a substituição de 
telas e caleiras, para a resolução de infiltra-
ções.

Após a conclusão das obras, os utilizadores 
poderão retomar as suas atividades habituais, 
com melhores condições e contando com vi-
gilância de nadador salvador, cumprindo todas 
as novas normas em vigor, reforça a autarquia.

►As obras de requalificação vão permitir melhorar o sistema
     de climatização do interior da piscina, a qualidade da água
     e resolver infiltrações.
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Absolvição e Reabilitação do Tenente Djalme

D
epois da Implantação da Repúbli-
ca, Djalme de Azevedo regressa 
do exílio. O militar, maçon e ac-
tivo propagandista republicano, 
que estabelecera residência em 

Paredes em finais do séc. XIX, havia sido, re-
corde-se, condenado à prisão num célebre 
processo tido pelos republicanos como tendo 
contornos políticos. No início de 1911, o pro-
cesso é reaberto e feito novo julgamento, mas 
agora à luz da «justiça republicana».

Na sua edição de 11 de Janeiro de 1911, 
o jornal Commercio de Penafiel anunciava aos 
leitores: «Como dissemos, inicia-se no dia 24 
do corrente, no tribunal da vizinha comarca 
de Paredes, o julgamento, em audiência de 
júri, do oficial de artilharia Sr. Alfredo Djalme 
Martins d’Azevedo. É juiz o sr. dr. Duarte Coen-
tro [Manuel Gomes Duarte Pereira Coentro] e 
delegado o sr. dr. Domingos [Pinto] Carneiro. 
A defesa encontra-se a cargo do distinto ad-
vogado sr. Américo [da Silva] de Castro», bem 
como dos causídicos Portocarrero Vasconce-
los e Alexandre Braga.

A ocasião revestiu-se de anormal apara-
to. Fora do tribunal havia quinze praças do 
exército, destacadas a pedido expresso do 
administrador do concelho, António Augusto 
Gonçalves de Carvalho, no sentido de preca-
ver eventuais alterações da ordem pública. Lá 

«Djalme de Azevedo sai do Tribunal de Paredes levado em ombros, 
‘transportado, erguido nos braços de centenas dos seus amigos, cá 
por fora, que ele agradeceu comovidamente’. Ao advogado, Alexandre 
Braga, é oferecida pela ‘comissão de defesa do Caso Djalme’ uma ‘rica 
palma’. ‘Em frente ao tribunal juntaram-se milhares de pessoas que, ao 
terem conhecimento da sentença, percorreram as ruas da vila, acom-
panhadas de uma filarmónica, dando estridentes vivas ao senhor te-
nente Djalme, ao exército e à República Portuguesa’.»

Djalme de Azevedo

nado pelas instituições da Monarquia, acaba-
va absolvido e reabilitado pelas instituições 
republicanas. Os festejos foram imediatos.

Djalme de Azevedo sai do Tribunal de 
Paredes levado em ombros, «transportado, 
erguido nos braços de centenas dos seus ami-
gos, cá por fora, que ele agradeceu comovi-
damente». Ao advogado, Alexandre Braga, é 
oferecida pela «Comissão de Defesa do Caso 
Djalme» uma «rica palma». «Em frente ao tri-
bunal juntaram-se milhares de pessoas que, 
ao terem conhecimento da sentença, per-
correram as ruas da vila, acompanhadas de 
uma filarmónica, dando estridentes vivas ao 
senhor tenente Djalme, ao exército e à Repú-
blica Portuguesa» (op. cit., idem). 

O jornal católico bracarense Echos do Mi-
nho noticiava, uns dias mais tarde, que «os 
jornais republicanos ocuparam-se do caso em 
largas colunas, terminando por afirmar mais 
um triunfo para a república, a absolvição do 
mesmo oficial do exército». Porém, acrescen-
ta o informe: «triunfo, se o houve, foi para a 
justiça, porque ou os juízes erraram ou acer-
taram. Se erraram no primeiro julgamento, 
acertaram agora o segundo, e, em qualquer 
caso, o triunfo foi para a instituição da justi-
ça.»

No dia seguinte, a 25 de Janeiro de 1911, 
o executivo municipal de Paredes reúne ex-
traordinariamente com apenas um único 
propósito: consagrar, com todas as honras e 
formalidades, a absolvição e reabilitação de 
Djalme de Azevedo, bem como louvar, na me-
dida de o que consideravam justo, este idola-
trado ‘herói’ e ‘mártir’ republicano. 

A acta dessa reunião posteriza o grau de 
relevância que a personalidade e o evento 
tiveram naquele exacto contexto histórico e 
social. Talvez nunca, em cerca de 180 anos de 
História do concelho de Paredes, tenha sido 
lavrado um texto oficial com tantas e tão ar-
dentes considerações abonatórias acerca de 
algo ou de alguém. Transcreveremos na ínte-
gra o conteúdo dessa acta no nosso próximo 
artigo.

A CASA
ONDE NASCI

Era a data mais festiva da Primavera
no chão da cozinha de terra fria
numa casinha modesta mas soalheira
sobre palhinhas ali nascia
o menino que eu fora
e o homem que sou agora
não sei se por sorte ou desgraça minha

Quis o destino logo nesse dia
umas palmadas ter de levar
pela minha recusa de chorar
quando minha mãe me paria
às mãos da ti’ Maria Barbeira

Foi assim o meu nascimento
foi assim aquele momento
onde fui julgado nado-morto
no chão da cozinha de terra fria

Lugar sagrado este lugar
altar divino das minhas orações
santuário maior dos santuários
onde tive sonhos e ilusões
onde vivi alegrias e sofrimentos
onde senti carências e afagos
onde senti carinho e amor de mãe

Onde provei o mel dos bons momentos
onde provei o fel das horas amargas
mas onde aprendi assim
este amor que sinto à casa que me viu nascer
este amor à terra que me viu crescer
sem outro amor que eu possa comparar

É nesta casinha soalheira
onde senti e vi meu corpo despertar
onde vivi os primeiros madrigais
os primeiros sonhos libidinosos
os primeiros orgasmos inocentes
os primeiros pecados mortais
e tantas – tantas coisas assim
que eu não posso nunca esquecer

É este o lugar
é esta a casa
onde por amor eu quero morrer

Cete – Casa do Marco 2010

dentro, a audiência principiara pelas 10 horas 
da manhã, com o escrivão a proceder à leitura 
do processo. Seguiu-se a dispensa de várias 
testemunhas, de ambas as partes, até se dar, 
por fim, a palavra ao réu.  

Sobre o discurso de defesa do próprio 
Djalme lia-se n’O Penafidelense (27/01/1911): 
«O acusado demonstra claramente a mons-
truosidade urdida pela polícia para manchar 
o seu carácter. Afirma que nada tem que ver 
com o trama urdido nas alforjas policiais de 
parceria com o extinto e corrupto regímen, 
que via nele, e com razão, um revolucionário 
perigoso. A cilada, porém, acrescenta, não 
surtirá efeito, porque a sua honra está acima 
de toda essa infame acusação. Historia a atitu-
de política que, em companhia de outros ofi-
ciais tomou em face dos acontecimentos do 
31 de Janeiro. Tendo a polícia surpreendido os 
seus movimentos revolucionários, tratou de o 
perseguir por todas as formas, não hesitando, 
indo até à quebra da sua honra. Está ali para 
limpar e legar um nome sem mancha aos seus 
filhos, seguro de que lhe será feita inteira jus-
tiça. Foi para isso que veio da Argentina.»

Em seguida, a audiência é suspensa e rea-
berta às 20 horas, iniciando-se o período de 
debate, com a palavra a ser dada aos advo-
gados presentes. A imprensa local dá relevo 
à intervenção de Alexandre Braga, que era já 
então um ilustre jurista – e, tal como Djalme, 
membro da Maçonaria –, mas que viria a ser 
mais tarde ministro das pastas do Interior 
(1914-1915) e da Justiça (1917) nos governos 
republicanos de Vítor Hugo Azevedo Couti-
nho e de Afonso Costa, respectivamente: «O 
talentoso causídico analisa o processo, caus-
ticando desapiedadamente aqueles que não 
tiveram pejo em procurar macular a honra 
de um oficial do exército simplesmente por-
que ele era republicano» (O Penafidelense, 
27/01/1911).

Depois das alegações finais, o júri reúne 
durante quinze minutos. Por fim, chega à sala 
de audiências o tão desejado «veredictum». O 
famigerado réu, outrora perseguido e conde-

ARMANDO MOREIRA (MARCO)

PUB
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DOIS INQUISIDORES DE PAREDES

E
ste é o décimo capítulo sobre 
a Inquisição e Paredes. São 
referidos com o mesmo inte-
resse e destaque os seus ser-
vidores e as suas vítimas.

Aqui ficam mais dois Familiares 
do Santo Ofício, juntos por serem 
pai e filho, ambos naturais de Caste-
lões de Cepeda. 

Pantaleão Coelho da Silva teve 
Carta de Familiar a 9 de Junho de 
1676. Tomou juramento a 6 de Julho.

Reza assim o seu requerimento 
para entrar ao serviço da Inquisição:

«Ilustríssimo Senhor
«Diz Pantaleão Coelho da Silva mo-

rador na freguesia de Castelões de Cepe-
da termo da cidade do Porto, e concelho 
de Aguiar de Sousa, meia légua distante 
de Arrifana de Sousa, homem de 24 anos 
pouco mais ou menos, e casado com 
Maria Vieira natural da mesma fregue-
sia; que vive de sua fazenda, e dos prin-
cipais da sua terra, que ele deseja ser Fa-
miliar do Santo Ofício, por quanto nela 
não há nenhum; e em Arrifana de Sousa 
meia légua de distância não há mais que 
dois, sendo cinco mortos; e porque nele 
concorrem todos os requisitos, que para 
o dito cargo são necessários.

«Pede a Vossa Ilustríssima se sirva 
admiti-lo ao dito Cargo, precedendo 
as diligências necessárias e Receberá 
Mercê. 

Foi-lhe exarado o seguinte des-
pacho:

«Informem os Inquisidores de 
Coimbra com seu parecer. 

Lisboa, 28 de Maio de 1675. 
Magalhães de Meneses [MJ?] Mou-

ra Manuel. 
À margem a seguinte informação, 

essencial para a ‘inquirição de genere’:
Seus Pais se chamam Amaro Coe-

lho já defunto, e Natália da Silva viúva. 
Os Avós Paternos chamavam-se 

Gaspar Coelho, e Catarina Pedro da 
mesma freguesia.

Os Maternos Manuel Gonçalves, 
e Natália Gonçalves, moradores na 
freguesia de Baltar honra de Barcelos, 
que é distante do pretendente uma 
légua. [o Manuel Gonçalves era da 
Rua Chã da cidade do Porto].

Os Pais de sua Mulher se chama-
vam Jerónimo Fernandes, e Isabel 
Vieira.

Os Avós Paternos Manuel Fernan-
des, e Maria Gonçalves.

Os Maternos Lourenço Vieira, e 
Joana de Sousa todos da mesma fre-
guesia do Pretendente que é Caste-
lões de Cepeda.

O Processo de Pantaleão Coelho 
da Silva tem 81 folhas termina com a 
seguinte conclusão:

«Vi estas diligências de Pantaleão 
Coelho da Silva que pretende ser Fami-
liar do Santo Ofício e por elas se prova 
ser legítimo e inteiro cristão velho por 
seus pais e avós paternos e maternos, 
sem ter raça alguma das infectas; nem 

fama nem rumor do contrário, e ter a 
mesma limpeza de sangue sua mulher 
Maria Vieira, e me parece que para 
constar que a cidade do Porto foi pátria 
originária de Manuel Gonçalves avô 
materno do pretendente, a limpeza do 
sangue deste, basta o que depõem as 
testemunhas António da Silva Pereira 
e João de Sousa cujos depoimentos 
correm a fol. 78 usque ad fol. 79 visto 
concordarem com o que depõem as 
testemunhas Francisco Pedro, e Paulo 
Ferreira cada qual destes de 100 anos de 
idade perguntadas a fol. 30 usque às fol. 
32 e com o dito da testemunha Manuel 
Martins de idade de 88 anos que depõe 
as fol. 36 usque as fol. 37. E visto outros-
sim ter o dito pretendente (pelo que se 
prova destas mesmas diligências) os 
mais requisitos necessários por poder 
ser admitido a Familiar do Santo Ofício 
para tal o aprovo 

Lisboa, 27 de Maio de 676.
Manuel de Moura Manuel.
Sou do mesmo parecer. 
Lisboa, 31 de Maio de 1676. 
Frei Valério de São Raimundo.
Notas sobre os inquisidores:
 - Manuel de Magalhães de Me-

neses, inquisidor na Mesa de Lisboa, 
desde 19 de Abril de 1654, deputado 
do Conselho em 14 de Junho de 1660.

 - Manuel de Moura Manuel, inqui-
sidor e deputado do Conselho Geral 
do Santo Ofício, e bispo de Miranda.

 - Dom Frei Valério de São Raimun-

do, natural de Estremoz, da Ordem 
dos Pregadores, mestre de Filosofia 
e Teologia, prior dos conventos de 
Évora e Lisboa, vigário do mosteiro do 
Sacramento, provincial da mesma Or-
dem, deputado da inquisição de Évo-
ra e do conselho Geral do Santo Ofício 
e Bispo de Elvas.

Notas sobre a família do Panta-
leão:

Gaspar Coelho natural de Vila 
Cova de Carros casou em Castelões 
de Cepeda a 24 de Fevereiro de 1604 
com Catarina Pedro, de Castelões de 
Cepeda.

Tiveram pelo menos os seguintes 
filhos:

António que nasceu em Agosto 
de 1612; Amaro que nasceu em Ja-
neiro de 1614; Catarina que nasceu 
em Abril de 1618, casou com Manuel 
Simão e deixou geração; Maria Coelho 
casou em Castelões de Cepeda a 13 
de Outubro de 1636 ‘estando à esta-
ção da missa’ com Amador Fernandes, 
natural de São João de Guilhufe.

O dito Amaro Coelho casou em 
Baltar a 5 de Outubro de 1636 com 
Natália da Silva, filha de Manuel Gon-
çalves e de Natália Gonçalves, de 
Baltar. Amaro Coelho, da Igreja, em 
Castelões de Cepeda, faleceu a 31 de 
Agosto de 1671. Fez tt.º. Teve três ofí-
cios de 20 padres: de corpo presente, 
ao mês e ao ano.

Amaro e Natália tiveram: Natália 

que nasceu em Novembro de 1642; 
Manuel que nasceu em Abril de 1642; 
Amaro Coelho da Silva; Pantaleão 
Coelho da Silva. 

Este Pantaleão nasceu cerca de 
1652, casou em Castelões de Cepeda 
a 7 de Janeiro de 1674, com Maria Viei-
ra, filha de Jerónimo Ferreira e de Isa-
bel Vieira e foi Familiar do Santo Ofício, 
como fica dito.

Estes tiveram: Mariana Coelho da 
Silva (que casou a 28 de Abril de 1692 
em Castelões de Cepeda com João 
Francisco da Rocha Barbosa) e Jeróni-
mo Coelho da Silva.

Este Jerónimo foi capitão de Or-
denanças de Louredo, casou com Ca-
tarina da Rocha Barbosa, da quinta da 
Vidigueira, em Besteiros, filha de João 
Francisco e de Catarina da Rocha, de 
São Cosme de Besteiros. Com gera-
ção. Foi Familiar do Santo Ofício com 
Carta passada a 9 de Abril de 1696.

Provavelmente o casamento de 
Amaro Coelho com Natália da Silva, 
em 1636, deu origem à família Coelho 
da Silva que ainda hoje floresce em 
Castelões de Cepeda. 

U
MA PLATEIA REPLETA 
de amigos e familiares 
assistiu no sábado, dia 
15 de setembro, na Bi-
blioteca Municipal de 

Paredes, à apresentação do primei-
ro livro publicado pelo penafidelen-
se António Aguiar. 

“Quando os ponteiros do re-
lógio pararam” retrata a história de 
um homem de família que vê a sua 

António Aguiar apresentou
o primeiro livro na Biblioteca de Paredes 

►Vários amigos e familiares reuniram-se na biblioteca municipal, numa sessão agradável e intimista onde foi elogiado o primeiro
     trabalho literário do escritor penafidelense.

vida abalada por um evento trágico. 
A apresentação do livro foi feita 

por André Ferreira, jurista e amigo de 
longa data do escritor, e Célia Silva, da 
rádio jornal e contou também com a 
presença do ex-presidente da câmara 
de Penafiel, Alberto Santos, autor de 
vários romances históricos, entre eles  
o ‘Para lá de Bagdad’, publicado em  
2016.

“Óscar Wilde dizia que viver é 
a coisa mais rara do mundo. Por 
isso devemos viver intensamen-
te e tentar deixar a nossa marca 

em tudo aquilo que fazemos. Este 
livro coloca-nos a pensar sobre 
aquilo que é mais importante 
na vida, a família e os valores da 
solidariedade e humildade. Espe-
ro que seja a primeira de muitas 
obras de sucesso do meu amigo 
Toni”, reforçou o jurista e amigo An-
dré Ferreira, garantindo que o livro 
pode deixar o leitor com uma outra 
perspetiva sobre a vida.

“É uma história muito inte-
ressante e emotiva onde encon-
tramos grandes contrastes, tal 

como acontece na nossa vida. É 
também um livro desafiador e 
perturbador que certamente vai 
deixar o leitor agarrado à histó-
ria”, sublinhou por sua vez Célia 
Silva, elogiando o estilo e a narrati-
va do autor que já tem preparadas 
outras novidades literárias.

Para o autor, António Aguiar, 
este primeiro livro foi escrito de 
forma apaixonada com o principal 
objetivo de chocar. “É uma história 
que não conhece raças, religiões 
ou fronteiras. Fico feliz pelo fee-

dback positivo que tenho recebi-
do e espero que gostem”.

O livro custa 18 euros e já está à 
venda nas principais livrarias do país.

António Aguiar, 40 anos, é sócio-
-gerente de uma empresa de repara-
ção automóvel, mas tem uma grande 
paixão pela escrita e o desenho. Já 
está a terminar um segundo livro, es-
crito num registo diferente e de uma 
leitura mais leve, diz o autor, cuja his-
tória se centra nos sentimentos de 
duas personagens e numa grande 
teoria da conspiração.

HELENA NUNES
— texto —



20
Quinta-feira

20 de setembro 2018

CULTURA e CULTURA

Efemérides 20 de setembro

Paredes Felgueiras

Lousada

Penafiel

Agenda Cultural De 20 de setembro a 3 de outubro

Castelo de Paiva

Redação, Administração e Publicidade: Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  ●  4580-113 PAREDES
Contatos: Tlf. 223 272 917 - Tlm. 930 589 960 ● oparedense@gmail.com ● oparedense.publicidade@gmail.com
Paginação: Aníbal Marques
Tiragem: 3000 por edição
Impressão: Coraze - Oliveira de Azeméis ● Tels. 256040526 / 910253116 / 914 602 969 ● geral@coraze.com
Número de registo de depósito legal: 387390/15 ● Registada na ERC com o número 126626

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.
NIF: 513328483
Diretor: Manuel Ferreira Coelho
Redação: Helena Nunes e Aníbal Marques  ● Editor: Manuel Ferreira Coelho

FICHA TÉCNICA

1276
Pedro Julião ou Pedro Hispano é entroniza-
do, em Viterbo, na catedral de São Lourenço, 
como Papa João XXI;

____________________________________

1519
Fernão de Magalhães, navegador português, 
parte de Espanha, contratado por este país, 
na primeira viagem de circum-navegação;

____________________________________

1530
A Igreja de Roma é confrontada com Marti-
nho Lutero que pede aos príncipes protes-
tantes que não aceitem qualquer compro-
misso com o Papado;

____________________________________

1540
O primeiro auto-de-fé da Inquisição em Por-
tugal tem lugar, em Lisboa, com a presença 
da Corte;

____________________________________

1856
Guiné Portuguesa. Honório Barreto bate os 
indígenas de Cacanda, em Cachungo, tendo 
o régulo prestado ato de submissão na Pra-
ça de Cacheu;

1870
Com a conquista de Roma pelas tropas do gene-
ral Cardona, completa-se a unificação da Itália;

_____________________________________

1945
O Congresso indiano rejeita a conciliação com 
o Reino Unido e exige a independência;

_____________________________________

1957
Com 91 anos, morre o compositor finlandês 
Jean Sibelius;

_____________________________________

1963
John Kennedy, presidente norteamericano, 
propõe na ONU a realização de uma expedi-
ção conjunta dos EUA e da URSS à Lua;

_____________________________________

1967
O parquete britânico designado Queen Eliza-
beth II é lançado à água;

_____________________________________

1976 
O Partido Social Democrata sueco é derrota-
do por uma coligação de conservadores, cen-
tristas e liberais, após 44 anos no poder;

1977
Admissão do Vietname nas Nações Unidas;

_____________________________________

1979
As mulheres de Portugal passaram a ter ga-
rantia legal de igualdade de oportunidades e 
de tratamento no emprego e no trabalho;
- Bokassa, imperador do Império Centro-afri-
cano é deposto por David Dacko, que procla-
ma a República;
- José Eduardo dos Santos é eleito Presidente 
da República de Angola;

_____________________________________

1991
Constituição do Conselho Português para os 
Refugiados;

_____________________________________

1993
Aos 81 anos, Ferrer Correia é eleito presidente 
da Fundação Calouste Gulbenkian;

_____________________________________

1994
O Prémio Vida Literária, da Associação P. de 
Escritores, é atribuído a Sophia de Mello Brey-
ner Andresen;

2001
Tomada de posse do primeiro governo ti-
morense, dirigido por Mari Al Katiri, com um 
total de 10 pastas;

____________________________________

2003
António Lobo Antunes recebe, na Romé-
nia, o Prémio Ovídio, o maior galardão 
literário da Associação dos Escritores Ro-
menos;

____________________________________

2004
Eddie Adams, repórter de guerra norteame-
ricano, Prémio Pulitzer, autor da celebrada 
fotografia captada da execução de um pri-
sioneiro político vietcongue, morre aos 71 
anos;

____________________________________

2005
Morte, aos 96 anos, de Simon Wiesenthal, 
sobrevivente de um campo de extermínio 
nazi, personagem importante na captura de 
dirigentes do regime de Adolf Hitler, criador 
do Centro Simon Wiesenthal, arquivo para a 
memória do Holocausto. 

Até dia 21 setembro
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Das 09h00 às 17h30 – Exposição “A História das Cómodas 
e…Entre Paredes”

Dias 21, 22 e 23 setembro
Parque da Cidade de Paredes
1.º Encontro de escuteiros do concelho de Paredes

Dia 26 setembro
Museu A Lord
14h30 – Atelier de artes manuais: painel em macramé

Dia 29 setembro
Auditório da Fundação A Lord
21h30 – Espetáculo “Verdegar”, pelo Núcleo de Etnografia e 
Folclore da Universidade do Porto 

Dia 26 setembro
Biblioteca Municipal
10h30 – Hora do conto: “Os animais da quinta”

Dia 28 setembro
Auditório Municipal
21h00 – Cerimónia de entrega dos diplomas da AMCP

Dia 30 setembro
Largo do Conde
‘9h00 – Feira agrícola

Dia 28 setembro
Biblioteca Municipal
21h00 – Inauguração da exposição documental “Partilhar 
memórias através dos documentos”

Dia 29 setembro
Biblioteca e Arquivo Municipal
14h30 – Roteiro/caminhada “Alminhas: devoção, religião e 
cultura popular”, no âmbito das Jornadas Europeias do Patri-
mónio

Dia 29 setembro
Casa da Cultura Leonardo Coimbra, Lixa
Das 15h00 às 16h30 – Oficina de leitura e jogos didáticos: 
“(Re)Descobrir o nosso património”

Até 30 setembro
Biblioteca e Arquivo Municipal
18h00 – Exposição e 3.º concurso de fotografia “Ilustre Ama-
rantino”: tema Amadeu Sousa Cardozo

Dia 29 setembro
Jardins da Casa de Juste, Lousada
Das 10h00 às 13h00 – Sessão do BioLousada: “Os bichos 
lá de casa”

Dia 22 setembro
Rio de Moinhos, Penafiel
Festival River Stone

Dia 26 setembro
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Vaiana”

Dia 28 setembro
Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação da peça “Perfeito de qualquer jeito”, 
pelo grupo de teatro Linha 5, de Caíde de Rei

Dias 28, 29 e 30 setembro
Museu Municipal
Das 10h00 às 16h30 – Jornadas Europeias do Património 

Dia 30 setembro
Museu Municipal
15h00 – Ao Domingo no Museu: atividade “conhecer o 
mundo”
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DUNQUERQUE
Padre Joaquim Alves Correia - a justiça de 

uma homenagem ao lutador da liberdade

Anfi teatro da Faculdade de Letras do Porto
Mesa de honra a que presidiu o Bispo do Porto, D. António Ferreira Gomes

CULTURA e CULTURA

O bispo do Porto discursa ao povo D. António despede-se simbolicamente do agraciado e de Aguiar de Sousa

V
em a propósito, porque ainda 
atual, remomarar o que foi – há 
quarenta anos – a homenagem 
que a Diocese do Porto prestou ao 
P.e Joaquim Alves Correia, da ini-

ciativa do bispo titular, ao tempo D. António 
Ferreira Gomes e a que pessoalmente presi-
diu.

A sessão teve lugar a 6 de maio de 1978, 
dia seguinte à data de nascimento de Joa-
quim Alves Correia em Sernada, lugar da fre-
guesia de Aguiar de Sousa, no ano de 1886. 
Na parte da manhã, no Anfi teatro da Faculda-
de de Letras da Universidade do Porto, com a 
mesa de honra a ser presidida por D. António 
Ferreira Gomes, ladeado pelo cónego Godi-
nho, da Sé do Porto, P.e Dr. Anselmo Borges e 
Dr. Ferreira da Costa, à sua esquerda e, ainda, 
pelo jornalista Raul Rego e o P.e Abel Moreira 
Dias, este em representação do bispo D. Moi-
sés Alves de Pinho.

Das intervenções destacamos: D. António 
Ferreira Gomes – “A memória de P.e Joaquim 
Alves Correia tem estado à espera dum acto 
público de reconhecimento, que podia bem 
ser nacional e mesmo internacional, nos do-
mínios da sua vida, a saber, eclesial e históri-
co-cultural”; de Raul Rego – “A mensagem de 
fraternidade, liberdade e de igualdade entre 
os homens, do P.e Alves Correia, vem-nos 
agora como se nos ressoasse de dentro do 
túnel em que ele vivia e escrevia”; da men-
sagem de D. Moisés Alves de Pinho – “Termi-
nado o período de formação religiosa e sa-
cerdotal, foi destinado às Missões da Nigéria, 
ao tempo colónia inglesa”; De seguida falou 
de improviso, tecendo o elogio de Alves Cor-
reia, referindo o movimento universitário do 
“grupo Metanoia”, de que fez parte e lembrou 
a oportunidade que o homenageado (Alves 
Correia) foi mentor. Nesta série interveio o fi -
lósofo franciscano Anselmo Borges, com um 

trabalho de fundo sobre o homenageado in-
titulado “O pensamento do P.e Joaquim Alves 
Correia: Para além do totalitarismo e do niilis-
mo”, salientando que: “A memória é transpor-
tada por todo o povo. Mas é representada, 
expressa, reconstituída pelos melhores. Joa-
quim Alves Correia, cujo projeto foi converter 
o católico à radicalidade do cristão, e um dos 
melhores”.

Sessão da tarde
Nas alcantiladas escarpas sobranceiras ao rio 

Sousa, na margem direita, do sítio mais conhe-
cido por “Senhora do Salto”, procedeu-se à inau-
guração do busto do P.e Joaquim Alves Correia, 
da autoria da escultora Irene Vilar, intervindo o 
bispo D. António Ferreira Gomes e o presidente 
da Câmara de Paredes, Jorge Malheiro.

Busto original em bronze Busto em pedra, colocado recentemente
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Paredes

Maria Adelina
Leal Teixeira Silva

Faleceu
Maria Adelina Leal Teixeira Silva faleceu no 

passado dia 18 de setembro, com 54 anos de idade. 
Era natural de Gondalães, Paredes e residente em Paredes. Era casa-
da com Fernando Gomes da Silva.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Rebordosa

Arménio Moreira
de Almeida

Faleceu
Arménio Moreira de Almeida faleceu no passa-

do dia 13 de setembro, com 78 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era casado 
com Alina Moreira Pinto, que deixa na maior dor juntamente com seus 
fi lhos, noras, genros, netos e restante família.

Gandra

José Nogueira de Sousa
Faleceu

José Nogueira de Sousa faleceu no passado dia 
12 de setembro, com 68 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Gandra, Paredes. Era 
casado com Mercedes Monteiro Vaz que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos, nora, genro, netos e demais 
família.

Gandra

Mário da Silva Ferreira
Faleceu

Mário da Silva Ferreira faleceu no passado dia 
9 de setembro, com 82 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Gandra, Paredes. Era viú-
vo de Glória Moreira e deixa na maior dor seus fi lhos, 
noras, genros, netos e demais família.

Rebordosa

Rosalina Campos
Faleceu

Rosalina Campos faleceu no passado dia 11 
de setembro, com 77 anos de idade. Era natural e 
residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era 
viúva de José Moreira da Silva e deixa na maior dor 
seus fi lhos, nora, genro, netos e restante família.

Besteiros

Eugénio Ferreira Moreira
Faleceu

Eugénio Ferreira Moreira faleceu no passado 
dia 5 de setembro, com 60 anos de idade. Era natu-
ral de Besteiros, Paredes e residente na Rua de São 
Cosme, n.º 960, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Alda Ferreira Rosendo Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Ilda Moreira da Silva
Faleceu

Ilda Moreira da Silva faleceu no passado dia 9 de 
setembro, com 91 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Rua de Soutelo, n.º 333, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de Francisco Barbosa Valente.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Manuel Joaquim
dos Reis Leal

Faleceu
Manuel Joaquim dos Reis Leal faleceu no passa-

do dia 16 de setembro, com 66 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo, Paredes e residente na Rua Fontanário do Vinhal, n.º 
54, Lordelo, Paredes. Era casado com Albertina Ferreira da Silva Leal.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo des-
culpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 22 de setembro, às 9 ho-
ras na Capela Nossa Senhora do Alívio, Vinhal, agradecendo também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Madalena

Manuel de Oliveira Costa
Faleceu

Manuel de Oliveira Costa faleceu no passado 
dia 14 de setembro, com 75 anos de idade. Era natu-
ral de Madalena, Paredes e residente na Rua Nossa 
Senhora de Fátima, n.º 56, Madalena, Paredes. Era 
casado com Maria da Purifi cação de Almeida Moreira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo des-
culpa por qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que 
a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 22 de setembro, às 18 
horas na Igreja da Madalena, agradecendo também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

Vilela

Fernando António
Ferreira da Cruz

Faleceu
Fernando António Ferreira da Cruz faleceu no 

passado dia 5 de setembro, com 64 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Vilela e residente na Rua da Pinta, n.º 59, 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era casado com Maria de 
Lurdes Dias Ferreira.

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

este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7.º dia do 
seu ente querido Fernando.

Gondalães

Afonso Teixeira
Faleceu

Afonso Teixeira faleceu no passado dia 11 de 
setembro, com 73 anos de idade. Era natural de Loda-
res, Lousada e residente em Gondalães, Paredes. Era 
casado com Eva da Conceição Garcez de Almeida.

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.

Saiba como receber o jornal

em sua casa visitando-nos:

NECROLOGIA   |   DIVERSOS

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

(223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

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

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

Baltar

CINCO ANOS DO FALECIMENTO

SANDRA RODRIGUES FERREIRA
Querida Sandra, no próximo dia 25 de setembro de 2018, 

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

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

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

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

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

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

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

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

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 
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PASSATEMPOS   |   DIVERSOS

DESCUBRA AS 7 DIFERENÇAS

SOPA DE LETRASPALAVRAS CRUZADAS

SUDOKU

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

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

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de Paredes em áreas como a política, religião, desporto, socie-
dade e do seu património cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade 
ou sexo.

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

Advento
Árvore
Bacalhau
Baltasar
Bolas
Broas
Cânticos
Chaminé

Chocolates
Consoada
Estrela
Família
Festividade
Filhoses
Fitas
Gaspar

Igreja
Iluminação
Jesus
Lembranças
Meia
Melchior
Missa
Noite

Pinheiro
Prendas
Presépio
Rabanadas
Sapatinho
Tradição

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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