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PSD apresenta queixa à IGF 
contra a câmara municipal

Em causa está uma “derrapagem de 330 mil 
euros” na empreitada de ligação da zona in-
dustrial de Rebordosa à A41  

Hóquei em Patins. Paredes
continua na luta pela subida 

A formação unionista volta a jogar este sába-
do, contra o Fânzeres, em jogo a contar para 
a 3.ª jornada da fase preliminar de acesso à 
2.ª Divisão Nacional 

Ano letivo arranca com regras 
mais apertadas nas escolas

Desfasamento de horários, intervalos mais 
curtos e cantinas em regime take-away são 
algumas das medidas adotadas para minimi-
zar o risco de contágio.

Serras do Porto vão ter 260 km
de percursos pedestres

O projeto foi lançado esta semana e contem-
pla um investimento de 230 mil euros.

Na semana em que foi aprovada em reunião do executivo o resgate da concessão dos serviços 
de água e saneamento do concelho, o presidente da câmara, Alexandre Almeida, falou sobre os 
contornos da decisão e do que está projetado para o futuro e traçou ainda um balanço dos três 
anos de mandato.

"Privatizar [os serviços de água 
e saneamento] não foi bom

para o concelho de Paredes"

Páginas 12, 13 e 14
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Novo ano letivo já arrancou com
regras mais apertadas nas escolas

Texto

HELENA NUNES

CESPU anuncia novo reitor e curso paraCESPU anuncia novo reitor e curso para
Instituto Universitário de Ciências da SaúdeInstituto Universitário de Ciências da Saúde

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Sabemos que cada pessoa 
tem a sua vocação e que ao 
longo da vida passamos por 
diversi� cados ciclos e, assim, 

podemos descobrir a nossa vocação e 
aperfeiçoar a nossa inteligência. A apren-
dizagem deve ser permanente, já que 
todas as idades são boas para aprender 
coisas novas e o próprio tempo oferece-
-nos as mais diversas oportunidades para 
melhorarmos o nosso instinto.

Aliás, a nossa ensina-nos e às inter-
rogações que nos são colocadas a cada 
momento. No entanto, para que tal acon-
teça, devemos estar na vida com fé, amor 
e esperança. Aprendemos com os erros a 
melhorar e a situarmo-nos na vida com 
a verdadeira consciência que todos te-
mos uma vocação e que podemos fazer 
o nosso próprio caminho através de uma 
relação harmoniosa com os nossos seme-
lhantes.

É certo que todos os dias estamos a 
aprender coisas novas. Basta estarmos 
atentos e motivados para responder às 
perguntas que o tempo e as provações 
nos colocam ao longo da vida. Até por-
que, de facto, a vida não é uma linha reta 
e as crises não atingem apenas os mais 
vulneráveis. Todos temos as nossas fra-
gilidades, tal como temos as nossas po-
tencialidades interiores que devem ser 
aproveitadas para tornar a vida e o mun-
do mais felizes. 

Às vezes sentimos dúvidas acerca das 
nossas próprias capacidades e dos nos-
sos projetos. Mas podemos transformar 
essas dúvidas que, por vezes, interferem 
no rumo das nossas vidas, em atitudes 
� rmes para ultrapassar os obstáculos e 
os problemas inerentes à nossa própria 
condição humana.

Torna-se evidente que, de vez em 
quando, em nome de um certo progresso 
que parece retrógrado, a sociedade pare-
ce humilhar-nos com os seus excessos. 
No entanto, se cada um de nós descobrir 
que tem uma vocação e que é capaz de 
aliar a sua fé à sua vida, a harmonia social 
é possível e a realização de cada um pode 
transformar a vida numa busca constante 
de justiça, do amor e da verdade.

Se o mundo está mal, todos temos 
a nossa parte de culpabilidade. Porém, 
felizmente, temos à nossa disposição 
meios necessários para construir um 
mundo melhor. E, sem dúvida, podemos 
logo começar por dentro de nós.

Há que fazer da paz um modo de 
vida, em vez de alimentarmos fantasmas, 
angústias e fobias, num mundo cada vez 
mais pesado, grave e cinzento.

Os caminhos
da vocação

Arrancou o� cialmente esta sema-
na o novo ano letivo, com milha-
res de alunos a regressarem às 
aulas presenciais, pela primeira 

vez desde o início da pandemia. Nas escolas 
de todo o país foram criadas novas medidas de 
prevenção para evitar a propagação do vírus.

Algumas normas, como a de� nição de 
circuitos de circulação, o uso obrigatório de 
máscaras ou a higienização dos espaços, são 
transversais a todos os estabelecimentos de 
ensino, mas existem soluções adaptadas às 
características de cada escola.

No concelho de Paredes, por exemplo, o 
Agrupamentos de Escolas de Paredes seguiu 
todas as indicações da Direção-Geral da Saú-
de e do Ministério da Educação e optou pelo 
desdobramento das turmas em função do 
ano de escolaridade.

Os alunos do 5.º ano têm aulas de manhã 
e os do 6.º ano vão ter aulas de tarde. No caso 
do 7.º como o programa curricular é mais ex-
tenso os alunos terão aulas de manhã e de 
tarde. O mesmo acontece com a turma do 9.º 
ano do curso pro� ssional. 

Além do desfasamento de horários para 
os alunos, foram de� nidos os circuitos de 
circulação tanto no exterior como no interior 

das escolas do agrupamento e foi transmitida 
a toda a comunidade escolar o Plano de Con-
tingência do Agrupamento, aprovado pela 
Delegada de Saúde.

Agrupamento de Paredes 
terá cantina

em regime take-away

Olinda Pinto reconhece que o mais difícil 
foi garantir o distanciamento de um metro 
nas salas de aula, sobretudo pela dimensão 
das turmas, mas a recomendação da DGS e 
do ME acabou por ser cumprida em todas as 
escolas do Agrupamento de Paredes.

“Dentro do contexto conseguimos ga-
rantir todas as normas e procedimentos 
necessários e estamos em reuniões per-
manentes com os professores para agilizar 
procedimentos e normas de conduta junto 
dos alunos e a fazer o possível para mini-
mizar os riscos”, frisou a diretora do agrupa-
mento, onde estudam cerca de 1700 alunos, 
do pré-escolar ao ensino secundário.

No 1.º ciclo estudam 741 alunos, no 2.º 
ciclo 511 e no 3.º ciclo 51, havendo, ainda, 21 
alunos que frequentam o curso pro� ssional de 
cozinha. A máscara é obrigatória para profes-
sores, funcionários e alunos a partir do 5.º ano. 

No refeitório, os almoços serão sempre 
servidos por turnos ou em regime de take-
-away para os alunos que tenham apenas 
aulas de manhã ou de tarde. O acesso ao bar 
também será restrito, sendo servidos apenas 
alimentos que não sejam manipulados e utili-
zados materiais descartáveis.

Agrupamento da Sobreira
encerra bu� et e limita

acesso à cantina 

Mais a sul do concelho, o Agrupamento 
de Escola da Sobreira também aplicou regras 
especí� cas tanto na circulação dos alunos 
dentro da escola como a desinfeção dos es-
paços, com algumas diferenças sobretudo no 
que toca ao funcionamento do bu� et e das 
cantinas.

Nas quatro escolas do agrupamento, os 
bu� et’s vão estar mesmo encerrados, tendo 
os alunos de trazer o lanche de casa. Já na 
cantina só poderão almoçar os alunos que ti-
verem aulas o dia inteiro e os que têm escalão.

Natália Neves, professora na escola básica 
da Sobreira e membro da direção, explica que 
foi ainda criado um sistema de limpeza mais 
regular para os espaços que são utilizados por 
várias turmas, por exemplo, nas salas de músi-
ca ou salas de informática.

Na maior parte das turmas, o agrupamen-
to não conseguiu garantir o distanciamento 
de um metro que o ME indica em contexto de 
sala de aula. Ainda assim, Natália Neves reco-
nhece que foram reforçadas outras medidas 
de higiene, como a desinfeção das mãos à en-
trada da escola e das salas de aula.

Nos intervalos o espaço para os alunos 
circularem será limitado para evitar ao má-
ximo o contacto fora do contexto da turma. 
Haverá também desfasamento de horários, 
com o 2.º ciclo, secundário e duas turmas 
do 9.º ano a ter aulas de manhã e o 7.º, 8.º 
e as restantes turmas do 9.º ano a ficar só 
com aulas de tarde.

O Agrupamento de Escolas de Sobreira 
tem atualmente 958 alunos e integra o Jardim 
de Infância da Pulgada, a Escola Básica de Re-
carei, a EB1 da Sobreira e a EB da Sobreira.

O Instituto Universitário de Ciências da 
Saúde (IUCS) da CESPU, em Gandra, Paredes, 
tem um novo reitor. Trata-se de José Alberto 
Ramos Duarte, professor catedrático da Uni-
versidade do Porto e professor com agregação 
do Instituto Politécnico de Saúde do Norte.

Em nota de imprensa, a CESPU destaca 
que José Alberto Ramos Duarte é licenciado 
em Medicina pela Faculdade de Medicina da 
Universidade do Porto, doutorado em Biolo-
gia do Desporto pela Faculdade de Desporto 
da Universidade do Porto e tem experiência 
de ensino em cursos de 1.º, 2.º, e 3.º ciclos a 
nível nacional e internacional.

No seu curriculum conta ainda com a pu-

blicação de mais de 250 arti-
gos em revistas internacionais 
indexadas e com 4 prémios de 
investigação, sendo também 
coautor de 3 patentes regis-
tadas internacionais e Editor-
-Chefe do International Journal 
of Sports Medicine  e  Expert  da 
Comissão Europeia para ava-
liação de bolsas e projetos de 
investigação.

O presidente do Conselho 
de Administração da CESPU, 
Almeida Dias, anunciou ainda 
a acreditação do novo curso 
de Mestrado Integrado em 
Medicina Veterinária que será 
lecionado no IUCS.
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Centro escolar de Mouriz recebeu
equipamentos de desinfeção

AAssociação de Pais 
do Centro Escolar de 
Mouriz adquiriu três 
equipamentos de de-

sinfeção com ozono, para “reforçar 
a proteção de toda a comunidade 
educativa” do Centro Escolar de 
Mouriz.

Assumindo a sua responsabili-
dade social e consciente das preo-
cupações que surgem com o início 
do ano letivo 2020/21, nesta altura 
peculiar e de incertezas, a Associa-
ção de Pais investiu dois mil euros 
na compra de três equipamentos 
O3 Waves, modelo PAT30, com siste-
ma de ozonização, que se apresen-
tam como uma “solução e� ciente 
para eliminar microrganismos e 
desinfetar os espaços”. 

Em comunicado, a associação de 
pais explica que “o objetivo é refor-
çar a proteção de toda a Comunida-
de Educativa face a esta pandemia 
que ainda nos assusta” para que “a 
escola possa receber as crianças, 
professores, educadores de infân-
cia e funcionários com um senti-
mento de segurança reforçado”.

Texto

HELENA NUNES

“Entendemos que para além 
de todas as medidas preventivas, 
dos cuidados de higiene e de lim-
peza e desinfeção da Escola, este 
equipamento vai permitir melho-
rar a qualidade do ar dentro da 

sala de aula em particular. Acre-
ditamos que com o esforço acres-
cido de todos “vai tudo correr 
bem!”, refere Nilza Gomes, presiden-
te da Associação de Pais do Centro 
Escolar de Mouriz, lembrando que 

Pena� el garante
transporte

escolar gratuito
O município de Penafiel vai 

disponibilizar, neste ano letivo, 
transportes escolares gratuitos 
para os alunos que residem a 
mais de dois quilómetros da 
escola. Segundo a autarquia, a 
medida vai abranger cerca de 5 
mil alunos, mais 2 mil que no 
ano passado, e traduz-se num 
investimento de cerca de 1,5 
milhões de euros.

Citado no comunicado, o 
presidente da autarquia, Anto-
nino de Sousa, garante que a 
decisão de alargar a atribuição 
do passe gratuito insere-se na 
“política de apoio às famílias 
penafidelenses” e foi anteci-
pada “devido à crise econó-
mica que a pandemia está a 
provocar, ao aumento de de-
semprego e à perda de rendi-
mentos das famílias”.

A autarquia já tinha ofere-
cido material informático aos 
agrupamentos de escolas, para 
apoiar alunos sem acesso às 
tecnologias e passou também 
a oferecer à comunidade esco-
lar dos jardins-de-infância e 1.º 
ciclo máscaras sociais e álcool 
gel. 

o método de desinfeção com ozo-
no é muito e� caz, nomeadamente 
porque atua em todos os cantos da 
sala e nos equipamentos dispostos 
e não deixa ozono residual prejudi-
cial após a sua desinfeção.
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AAssociação de Municípios do 
Parque das Serras do Porto, que 
junta os municípios de Paredes, 
Gondomar e Valongo, vai ter 

uma rede de percursos pedestres para cobrir 
toda a área de paisagem protegida regional 
e criar uma infraestrutura para a valorização 
do território. 

O projeto foi apresentado na passada se-
gunda-feira, 14 de setembro, no Parque da 
Senhora do Salto, em Aguiar de Sousa, Pare-
des, onde foi lançado o primeiro percurso da 
rede que se irá estender por 260 km.

O presidente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, que este ano preside à Asso-
ciação de Municípios do Parque das Serras do 
Porto, explicou que o projeto será composto 
por uma Grande Rota, com 57 quilómetros de 
extensão, e 19 pequenas rotas com percursos 
que vão desde os três aos 30 quilómetros de 
extensão.

“Estes trilhos vão permitir descobrir, 
de forma organizada, e sobretudo com 
segurança as maravilhas que temos nas 
Serras de Pias, Castiçal, Flores, Santa Iria 
e Banjas e vão quali� car o território, num 
espaço que está classi� cado como Paisa-
gem Protegida Regional, incentivando 
dessa forma à descoberta das paisagens, 
das pessoas, dos costumes e dos produtos 
destas terras e permitindo a descoberta da 
identidade destas terras, mas de uma for-
ma saudável, responsável e com seguran-
ça”, disse Alexandre Almeida, considerando 
que “será uma infraestrutura  muito rele-
vante em termos turísticos, para fomentar 

Parque das Serras do Porto vai ter 260 quilómetros
de percursos pedestres para valorizar o território

Alexandre Almeida, presidente da Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto

PUB

a economia local da região”.
“Este primeiro percurso que estamos a 

lançar coincide com a Grande Rota, que é 
transversal aos três municípios, e no terri-
tório de Paredes com o Trilho dos Moinhos, 
do Mel e do Ouro Romano”, acrescentou o 
autarca. 

Projeto deve estar
concluído na primavera

do próximo ano

Os 260 quilómetros de Percursos Pedes-
tres do Parque das Serras do Porto repre-
sentam um investimento de 230 mil euros 
suportado integralmente pelos três municí-
pios, sendo 184 mil euros para sinalética e 
mobiliário que vai ser espalhado pelos tri-
lhos, 29 mil euros para o plano de comunica-
ção e 16 mil euros para uma aplicação web 
que vai ser desenvolvida para dar apoio aos 
visitantes. 

“Em cinco anos já � zemos muito nes-
te território, mas a verdade é que ainda 
há muito para fazer. Isto é mais do que 
um projeto aqui da Senhora do Salto, em 
Aguiar de Sousa, é um projeto metropo-
litano e nacional. Os 19 percursos mais a 
Grande Rota vão diferenciar ainda mais 
este projeto”, apontou o presidente da câ-
mara de Gondomar, Marco Martins, garantin-
do que o Parque das Serras do Porto será um  
ainda mais diferenciador com estes trilhos.

José Manuel Ribeiro destacou que o tra-
balho que está a ser realizado no território 
das Serras do Porto é a maior prova de como 
é possível com a força de vontade dos políticos 

resolver problemas. “Tirando algum � nan-
ciamento o que nós temos feito é sobretu-
do com dinheiro das câmaras municipais. 
Estamos a falar de centenas de milhares de 
euros investidos nesta zona que nos deve 
orgulhar a todos. Daqui por 20 ou 30 anos 
as pessoas vão perceber a dimensão da ri-
queza deste trabalho”, frisou.

Os primeiros três trilhos nos municípios 
de Paredes, Gondomar e Valongo vão poder 

ser visitados já em novembro, estando a con-
clusão do projeto prevista para a primavera 
do próximo ano. 

Na mesma cerimónia foi apresentado 
um outro projeto de requali� cação de cerca 
de nove quilómetros das margens dos Rios 
Ferreira e Sousa, que conta com o apoio do 
Fundo Ambiental e pretende contribuir para 
a valorização ambiental e turística desta pai-
sagem protegida regional.
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Opaís está desde a passada terça-
-feira, 15 de setembro, em Estado 
de Contingência e com regras 
mais apertadas de forma a prepa-

rar o regresso às aulas e de muitos portugueses 
ao local de trabalho. 

O plano de contingência em vigor prevê 
medidas mais apertadas para as Áreas Me-
tropolitanas de Lisboa e do Porto. Em relação 

Estado de contingência:
As novas regras em vigor no concelho e no resto do país

Texto

HELENA NUNES
aos municípios da região do Tâmega e Sousa, 
Paredes terá medidas preventivas mais aper-
tadas uma vez que integra a AM Porto.

O regresso à rotatividade entre teletrabalho 
e trabalho presencial, bem como o desfasamen-
to de horários são algumas das medidas impos-
tas desde terça feira no concelho de Paredes.

Nos restantes municípios da região do Tâ-
mega e Sousa vigoram as medidas aplicadas 
em todo o país. 

Com o novo Plano de Contingência, os 
ajuntamentos passam a estar limitados a 10 

pessoas, metade do que era permitido até aqui 
(exceto no caso de famílias). Os estabelecimen-
tos comerciais só podem abrir depois das 10 
horas da manhã e passam a encerrar entre as 
20h e as 23 horas, conforme decisão municipal 
e “de forma a evitar grandes concentrações 
de pessoas”.

De acordo com o Plano anunciado pelo 
Primeiro-Ministro, haverá “exceções” em que 
será possível o comércio abrir antes das 10h, 
por exemplo, as pastelarias, cafés, cabeleirei-

ros e ginásios.
Em áreas de restauração de centros comer-

ciais e também nos restaurantes e pastelarias 
situados a 300 metros das escolas, só podem 
estar sentados grupos até 4 pessoas.

O Governo de� niu, ainda, regras especí-
� cas para os lares, com a criação de brigadas 
de intervenção rápida para conter novos sur-
tos, e para o desporto, com os recintos des-
portivos a permanecerem sem a presença de 
público.

Estabelecimentos comerciais
passam a encerrar até às 23 horas

Os estabelecimentos comerciais do 
concelho de Paredes estão desde terça-fei-
ra, 15 de setembro, autorizados a funcionar 
apenas até às 23 horas, no âmbito das no-
vas regras adotadas com o Estado de Con-
tingência.

A medida foi tomada pelo presidente da 
câmara de Paredes, mediante parecer da au-
toridade local de saúde e das forças de segu-
rança. 

Relativamente ao horário de abertura foi 
instituído que os estabelecimentos comer-
ciais podem abrir a partir das 9 horas da ma-
nhã, com exceção dos cabeleireiros, barbei-
ros, institutos de beleza, restaurantes, cafeta-
rias, casas de chá e a� ns, escolas de condução 
e centros de inspeção técnica de veículos, 
bem como ginásios e academias.

O horário máximo para encerramento 
passa a ser às 23 horas, com exceção dos es-

tabelecimentos de restauração e similares 
(incluindo os bares, outros estabelecimentos 
de bebidas sem espetáculo e os estabeleci-
mentos de bebidas com espaço de dança que 
funcionem com sujeição às regras estabeleci-
das naquela resolução para os cafés ou paste-
larias) e dos estabelecimentos referidos no n.º 
5 do artigo 10º.

De acordo com as alíneas c) e d) do n.º 
1 do artigo 16.º, nos estabelecimentos de 
restauração e similares (cafés, pastelarias ou 
similares), o acesso ao público � ca excluído 
para novas admissões a partir das 00h00, com 
encerramento obrigatório à 01h00.

Em comunicado, a autarquia refere ainda 
que “os horários de� nidos poderão vir a 
ser reavaliados e ajustados, caso a evolu-
ção da pandemia assim o justi� que. Reco-
menda-se aos agentes económicos a leitu-
ra atenta da referida resolução”.
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A câmara municipal 
de Paredes vai res-
gatar o serviço pú-
blico de água e sa-

neamento do concelho, que foi 
concessionado em 2001 à Bewa-
ter, Águas de Paredes. A operação 
terá um custo de 22,5 milhões de 
euros para o município que diz 
que a concessionária não está a 
cumprir o plano de investimentos 
previstos para alargar a cobertura 
de água e saneamento a todo o 
concelho.

Após o resgate, o município 
passa a gerir, de forma integral, es-
tes serviços, com a constituição de 
um Serviço Municipalizado de Água 
e Saneamento (SMAS), que prevê 
investir 33 milhões de euros até 
2036 para concluir as redes de água 
e saneamento no concelho.

Na conferência de imprensa 
realizada no � nal da semana pas-
sada, nos Paços do Concelho, o 
autarca garantiu que a decisão de 
resgatar a concessão teve por base 
uma proposta de aditamento apre-
sentada pela concessionária em 
2019 que não servia os interesses 
do concelho. “Decidimos avan-
çar com o resgate da concessão 
que foi feita em 2001 e proceder 
à constituição dos SMAS. É esse 
modelo que queremos retomar 
mal este processo chegue ao � m”,
adiantou o autarca.

A proposta de resgate foi co-
municada à Bewater e também 
aprovada em reunião do executivo 

Câmara de Paredes avança com resgate
da concessão de água e saneamento 

Texto

HELENA NUNES
(ver texto página 7), mas com os 
votos contra do PSD. Os vereadores 
sociais-democratas reconheceram 
que face ao incumprimento da Be-
water a melhor solução seria rom-
per com o contrato, mas através de 
uma rescisão por justa causa. 

Concessionária
não cumpriu

com investimentos

Em 2001 a câmara municipal de 
Paredes concessionou a exploração 
de água e saneamento pelo prazo 
de 35 anos, com início a 1 de junho 
de 2001 e término em 2036. Alexan-
dre Almeida fez uma análise históri-
ca do contrato e lembrou que entre 
junho de 2001 e o � nal de 2018 a 
Bewater investiu 23,6 milhões de 
euros nas duas redes. 

Em julho de 2018 foi feito o pri-
meiro aditamento ao contrato que 
previa, por parte da concessionária, 
um investimento de 35 milhões de 
euros até 2036, para garantir a co-
bertura total do território do conce-
lho e, do lado da câmara, o aumen-
to das tarifas em 10% nos anos de 
2008, 2010, 2012 e 2018 e de 15% 
em 2014 e 2016. 

Alexandre Almeida defendeu 
que “a partir deste primeiro adi-
tamento a concessão tornou-se 
completamente desfavorável 
para o município de Paredes” 
porque entre 2008 e 2019 os in-
vestimentos, sobretudo na rede de 
saneamento, foram praticamente 
residuais (3,7 milhões de euros). 

Em 2019, a Bewater propôs um 
segundo aditamento ao contra-
to, que previa um novo perímetro 
para a concessão, excluindo as fre-
guesias onde existem subsistemas 
de abastecimento de água, como 
Gandra, Recarei, Sobreira e Parada 
de Todeia, e antecipava um investi-
mento de 2,5 milhões de euros nas 
restantes freguesias. 

A empresa propunha também 
um aumento da tarifa em 6,5% em 
2021 e nos anos seguintes até 2036, 
com base na in� ação. 

“Era uma coisa que não po-
díamos aceitar tendo em conta 
o preço a que já está a água e 
saneamento em Paredes”, ga-
rantiu o presidente da câmara, 
assumindo que os investimentos 
a realizar nas freguesias excluídas 
do perímetro seriam da responsa-
bilidade do município, mas as res-
tantes freguesias que ficariam na 
concessão ficavam “comprome-
tidas por falta de investimento 
da concessionária”.

Para resgatar a concessão, a 
autarquia pretende obter um � nan-
ciamento junto da banca, que será 
para amortizar a 20 anos.

O valor global do resgate in-
cluiu 4,6 milhões de euros de lucros 
cessantes (5% da faturação anual 
até 2036), 15,9 milhões de euros de 
compensação por investimentos 
não totalmente amortizados e 500 
mil euros de compensação por con-
tadores e outros.

A este valor soma-se 1,5 mi-
lhões de euros que o município terá 
de pagar a título de reequilíbrio 
económico-� nanceiro.

Serviços
Municipais de Água 

e Saneamento
podem investir 33 
milhões de euros 
no alargamento

das redes
O Estudo de Viabilidade Económi-

ca realizado pelo executivo com base 
no modelo económico da concessio-
nária permite ao município investir, 
entre 2022 e 2036, cerca de 33 mi-
lhões de euros no alargamento das re-
des sem que seja necessário aumen-
tar os tarifários e obtendo retorno de 
parte do valor pago pelo resgate.

O presidente da câmara garantiu 
ainda que o novo modelo vai permitir 
que o município aceda a fundos co-
munitários para comparticipar o inves-
timento nas infraestruturas. Alexandre 
Almeida deixou também a garantia de 
que os subsistemas de água existentes 
no sul do concelho serão respeitados. 

Os SMAS devem entrar em fun-
cionamento em 2022, com um in-
vestimento inicial de um milhão de 
euros e integrando os cerca de 50 
funcionários da concessionária. Nos 
anos seguintes o autarca prevê que 
estes serviços libertem cerca de 2,5 
milhões de euros anuais, verba que 
poderá servir para realizar os inves-
timentos, abater no valor do resgate 
ou mesmo para baixar os tarifários. 
Outra expectativa do município é 
que os SMAS possam integrar até 
120 trabalhadores, até 2036.

“O resultado disso é que con-
tinuamos a ter freguesias sem 
qualquer cobertura, como Beire e 
outras mais na zona sul que não 
tem água nem saneamento, e fre-
guesias como Vandoma ou Astro-
mil onde a rede de saneamento é 
muito residual”, frisou o autarca, 
concluindo que apenas 40% do ter-
ritório do concelho é coberto por 
saneamento.
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O resgate de conces-
são dos sistemas de 
abastecimento de 
água e saneamento 

do concelho de Paredes, explo-
rados desde 2001 pela Bewater, 
Águas de Paredes foi aprovado 
na passada segunda-feira, 14 de 
setembro, em reunião de câma-
ra, apenas com os votos favorá-
veis do PS. O PSD votou contra a 
proposta por entender que o ca-
minho mais adequado não seria 
o resgate, mas sim a rescisão do 
contrato por justa causa.

“Estamos convictos que 
a Bewater não cumpriu com 
o contrato de investimento e 
prejudicou os paredenses de 
diversas formas, mas estamos 
em crer que este não é o cami-
nho mais adequado. Se há uma 
violação clara por parte da Be-
water propomos que não se 
faça um resgate da concessão, 
mas uma rescisão do contrato 
por justa causa”, afirmou Rui 
Moutinho.

O PSD não concorda que seja 
dada “uma vantagem” de quase 
23 milhões de euros à concessio-
nária por não ter cumprido com o 
contrato.

A proposta de resgate foi, 
mesmo assim, aprovada com os 
votos do PS, tendo agora a Bewa-
ter 10 dias para se pronunciar. 

Empresa “viola o 
contrato” e deixa 
sem saneamento 
grande parte do 

concelho
Depois de ter criticado o pre-

sidente da câmara por avançar 
com uma conferência de impren-
sa para anunciar a decisão, sem 
que antes o assunto tivesse sido 
debatido em reunião de câmara 
e na Assembleia Municipal, Rui 
Moutinho dirigiu um conjunto de 
perguntas ao autarca, para escla-
recer, nomeadamente, qual a pro-
posta apresentada pela câmara à 
Bewater, de que forma foi calcula-
do o valor para o resgate, se o au-
tarca podia garantir aos pareden-
ses que esse será o valor a pagar e 

PSD concorda com � m da concessão, 
mas defende rescisão do contrato

por justa causa

não outro; qual a calendarização 
para dotar de saneamento as fre-
guesias que não têm, como é que 
a câmara se pretende financiar já 
que o executivo sempre disse que 
o município não tinha capacidade 
de endividamento e qual a opi-
nião do autarca sobre o grau de 
incumprimento do contrato por 
parte da Bewater.

O presidente da câmara repe-
tiu as explicações dadas na confe-
rência de imprensa e assumiu que 
foi a Bewater a propor, em 2019, 
um aditamento ao contrato para 
reequilibrar a concessão.

Alexandre Almeida garantiu 
que a câmara estava disposta a 
alterar o perímetro da concessão, 
mas a Bewater exigia um aumen-
to de 6,5% das tarifas e propunha 
um investimento de 2,5 milhões 
de euros até 2036, que não permi-
tiria a expansão da rede.

“As regras dizem que pode-
mos resgatar a concessão des-
de que a câmara pague uma 
indemnização e assuma os fun-
cionários da empresa e é isso 
que estamos a fazer”, assegurou 
o autarca, garantindo que o valor 
do resgate foi calculado com base 
no contrato e que os limites do 
endividamento não serão ultra-
passados porque o Orçamento 
de Estado abre exceções para em-
préstimos contraídos para bens 

essenciais.
“Pelas explicações dadas 

mais convictos estamos de que 
houve um total incumprimento 
por parte da Bewater, que pre-
judicou os paredenses de diver-
sas formas, deixando à sua sor-
te grande parte do território do 
concelho. Romper com o con-
trato é, sem dúvida, a melhor 
solução, mas estamos em crer 
que este não é o caminho ade-
quado. Se há uma violação clara 
por parte da Bewater propomos 
que não se faça um resgate da 
concessão, mas uma rescisão do 
contrato por justa causa”, argu-
mentou Rui Moutinho, assumindo 
que “face ao incumprimento rei-
terado da empresa em relação 
aos munícipes de Paredes não 
devia ser dada qualquer tipo de 
vantagem” à empresa.

O PSD acabou por votar contra 
a proposta. “Fica demonstrado 
que o PSD e os paredenses an-
daram a ser enganados pelo PS. 
Desde o início do ano que o pre-
sidente disse recorrentemente 
que estava para breve o acordo 
com a Bewater e que só faltava 
o parecer da ERSAR. Nem isso 
aconteceu e muito mais grave 
a concessionaria não cumpre 
com os investimentos, deixan-
do uma grande porção do terri-
tório sem saneamento, apenas 

O social democrata criticou 
ainda a “falta de capacidade da 
câmara para fiscalizar os incum-
primentos” e lembrou que o “PS 
prometeu resolver o problema 
do saneamento num mandato e 
nada fez”.

“O PSD considera que devia 
resolver-se o contrato e não 
optar-se pelo resgate, dando 
dinheiro á concessionaria que 
viola o contrato e deixa sem 
saneamento grande parte do 
concelho. Esta será uma decisão 
vossa”, atirou Rui Moutinho.

Também em declaração de 
voto, o presidente da câmara 
realçou a “coragem política” do 
executivo para resolver um pro-
blema que já se arrastava desde 
2001. “Todos reconheceram que 
houve incumprimento, que a 
Bewater prejudicou o concelho 
e que não fez os investimentos 
que tinha a fazer. Essas são as 
razões de interesse publico que 
nos permitiram avançar com o 
resgate. Infelizmente só uma 
força política no concelho tem 
a coragem de mudar esta situa-
ção pois a continuarmos com 
um executivo do PSD iriamos 
continuar na mesma”.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

investindo nos grandes centros 
urbanos onde o rendimento é 
maior e o custo menor” susten-
tou o líder da bancada do PSD na 
declaração de voto do partido.
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Obras da piscina exterior e bar de apoio já arrancaram 

A câmara municipal de Paredes 
deu início a construção da 
piscina ao ar livre e do bar de 
apoio no parque da cidade de 

Paredes. A empreitada arrancou na passada 
sexta-feira, 4 setembro, com o ato simbóli-
co do lançamento da primeira pedra.

A obra está orçada em 1,4 milhões de eu-
ros e deverá estar concluída em julho do pró-
ximo ano, garantiu o presidente da câmara.

Na cerimónia, Alexandre Almeida sub-
linhou que a obra diz muito ao executivo 
e à comunidade e lembrou que apesar de 
ser um dos concelhos mais jovens do país 
Paredes não tinha um espaço de lazer com 
este tipo de equipamento.

“O que tínhamos preconizado desde 

o início era uma piscina com dimensões 
para permitir competição: vai ter oito 
pistas, de forma a que se possa realizar 
uma modalidade que já teve aqui algum 
significado - que é o duatlo - e para que 
se possa praticar até o triatlo. Vamos 
também aproveitar para construir um 
bar de apoio que irá dar outra ativida-
de que um parque destes merece. E com 
isso não vamos diminuir o parque, mas 
sim qualifica-lo. Ainda há três meses ad-
quirimos uma parcela de terreno e neste 
momento estamos a negociar a compra 
de mais parcelas no fundo e também do 
lado esquerdo”, frisou o autarca.

Presente na cerimónia, o presidente da 
junta de Paredes, Artur Silva, mostrou-se 
feliz por ver cumprida mais uma obra na 
freguesia que há muito era ansiada pelos 
paredenses.

PSD apresenta queixa à IGF por “derrapagem” na obra
que liga zona industrial de Rebordosa à A41

A Comissão Política do PSD Paredes apre-
sentou, na passada quarta-feira, 16 setembro, 
uma queixa à Inspeção Geral de Finanças 
(IGF) relativa à empreitada de ligação da zona 
industrial de Rebordosa à A41, inaugurada 
em julho deste ano pelo Ministro da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira. 

Os sociais-democratas dizem que “exis-
tem fortes indícios de violação das regras 
de contratação pública por parte da câma-

ra de Paredes e favorecimento de concor-
rente” e apontam para uma derrapagem de 
330 mil euros no valor � nal da obra face ao 
que estava contratualizado.

Em conferência de imprensa, o presidente 
da Comissão Política do PSD Paredes, Ricardo 
Sousa, garantiu que o presidente da câmara 
nunca respondeu às dúvidas levantadas pe-
los vereadores do seu partido e que face a 
este “processo dúbio” o PSD não tinha outra 
alternativa que não apresentar uma queixa à 
IGF. 

“A obra já tinha sido adjudicada pelo 

PSD em 2017, mas Alexandre Almeida quis 
empurrar para a frente para dizer que a 
obra era dele. E com isso o município � cou 
a perder 300 mil euros e é isso que o pre-
sidente tem de justi� car”, defendeu Ricardo 
Sousa, assumindo que mesmo que tivessem 
sido feitas alterações ao projeto que justi� -
cassem o aumento a câmara teria de anular 
aquele contrato e fazer um novo. 

Na mesma conferência de imprensa, Ri-
cardo Sousa abordou ainda a decisão da au-
tarquia de resgatar a concessão do serviço 
público de água e saneamento do concelho 
e garantiu que o PSD votou contra na reunião 
de câmara “por ser a favor da rescisão por 
justa causa e não do resgate”. 

“Se há um reconhecimento claro que a 
Bewater violou o contrato porque é que a 
câmara não opta pela rescisão?”, questio-
nou Ricardo Sousa, defendendo que “o mu-
nicípio prefere bene� ciar o infrator”.  

“Com o resgate os paredenses poderão 
vir a ser prejudicados em mais de 50 mi-
lhões de euros. E mesmo para um concelho 
como o nosso, que é efetivamente grande, 
os 50 milhões podem prejudicar largos 
anos do futuro do concelho”. 

“Paredes tem todas as condições 
para receber e não para dar mais dinhei-
ro à Bewater”, acrescentou o dirigente, 
considerando que “esta decisão demons-

tra claramente que o PS e Alexandre Al-
meida não estavam preparados para go-
vernar o concelho”.

Câmara nega
irregularidades 

Contactada pelo jornal O Paredense, a câ-
mara de Paredes negou a existência de irre-
gularidades na obra de ligação da zona indus-
trial de Rebordosa à A41. A autarquia nega 
que a empreitada tenha custado mais 300 mil 
euros que o previsto. Na nota de esclareci-
mento, o município diz que a obra foi adjudi-
cada em 2017 por 297.886,00€ +IVA relativa à 
construção de arruamento de ligação da zona 
industrial em Rebordosa à A41 em Gandra.

Mais tarde foram lançadas outras duas 
empreitadas, uma que previa a ligação entre 
a Rua Fonte Bolida à Av. Zona Industrial de 
Rebordosa, no valor de 149 mil euros, e outra 
que previu a execução de Infraestruturas, no 
valor de 148 mil euros.

A autarquia lamenta que a Comissão Po-
lítica do PSD queira fazer “gincana política 
com um não assunto” e diz que “o que o 
PSD está a tentar denegrir a imagem deste 
executivo é somar o valor destas 3 emprei-
tadas, que são trabalhos distintos, dizendo 
que a obra inicial sofreu uma derrapagem”.

Na área envolvente do parque da cida-
de de Paredes irá também nascer uma zona 

de desportos radicais, devendo as obras ar-
rancar ainda este ano.
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Onúmero de de-
sempregadas 
de Paredes ins-
critos nos cen-

tros de emprego subiu em 
julho comparativamente ao 
mês anterior. A 31 de julho 
havia 3876 pessoas desem-
pregadas no concelho, mais 
109 do que no mês anterior, 
mostram os dados mais re-
centes divulgados pelo Insti-
tuto de Emprego e Formação 
Pro� ssional (IEFP). 

Na região do Vale do Sou-
sa, Paredes é o único conce-
lho a registar um aumento. 
Em Castelo de Paiva, Felguei-
ras, Lousada, Paços de Ferrei-
ra e Pena� el os números do 
desemprego baixaram, com 
Paços de Ferreira a registar 
a maior descida, menos 106 
desempregados.

Segundo o IEFP, no � nal 
de julho deste ano estavam 
registadas nos centros de 
emprego do Continente e 
Regiões Autónomas 407.302 
pessoas desempregadas, nú-
mero que representa 74,5% 
de um total de 546.846 pedi-
dos de emprego. 

Em relação ao mesmo 
mês de 2019 houve um au-
mento de 37% (+ 110.012 
desempregados). Já em rela-
ção ao mês anterior a subida 
é de 0,2% (+ 637 desempre-
gados).

Número de desempregados
em Paredes aumentou em julho

37, Castelo de Paiva menos 
14 e Pena� el menos três.

Ainda assim, e no último 
ano, os seis concelhos da 
região viram o desemprego 
subir, com Pena� el a registar 
a maior variação de julho de 
2019 para julho de 2020. São 
mais 889 pessoas desempre-
gadas, no total 2993.

Felgueiras aumentou o 

número de inscritos 
nos centros de em-
prego em 833 num 
ano. Era no � nal 
de julho de 2020, 
2539 os pedidos de 
apoio. Em Lousada 
o número de de-
sempregados pas-
sou de 1210 para 
1779 num ano, mais 
569 pessoas. Paços 
de Ferreira tam-
bém registou mais 
316 desemprega-
dos desde julho do 
ano passado, tendo 
agora 2108 pessoas 
sem trabalho.   

Em Castelo de Paiva o 
número de desempregados 
amentou 87 num ano, pas-
sando de 542 para 629.

No global, estes seis con-
celhos registaram 13.924 
pessoas inscritas nos cen-
tros de emprego, mais 3379 
do que há um ano e menos 
131 desempregados que em 
junho.

Governo questionado sobre
descargas ilegais no Rio Sousa

Texto

HELENA NUNES

O grupo parlamentar 
do Bloco de Esquerda ques-
tionou o Governo sobre as 
recentes “descargas ilegais” 
no Rio Sousa, em Recarei, 
Paredes. Nas questões en-
dereçadas ao Ministro 
do Ambiente e Ação 
Climática, o Bloco Distri-
tal do Porto explica que 
foi encontrada “uma 
grande quantidade de 
peixes mortos no Rio 
Sousa, na freguesia de 
Recarei, concelho de 
Paredes, no dia 4 de 
setembro”, e que “de 
acordo com os relatos 
da população local, a 
morte dos animais foi 
causada por uma des-
carga poluente nas 
proximidades do lugar 
de Além do Rio”.

Em Castelo de
Paiva, Felgueiras,
Lousada,
Paços de Ferreira
e Pena� el
houve descidas

Em junho, o concelho de 
Paredes havia registado uma 
ligeira descida no desempre-
go, comparativamente a mês 
anterior, mas os dados de ju-
lho já mostram uma subida 
de 109 desempregados. Num 
ano o número de inscritos 
em Paredes subiu 685, pas-
sando para 3876.

Entre os concelhos que 
registaram uma descida no 
desemprego em julho, Lou-
sada teve menos 89 desem-
pregados, Felgueiras menos 

O BE questionou se o 
Governo tem conhecimento 
desta última descarga e se 
o SEPNA da GNR, a Inspe-
ção-Geral da Agricultura, do 
Mar, do Ambiente (APA) ou 
outras entidades competen-
tes foram noti� cadas a fazer 
análises.

Os deputados bloquistas 
defendem que a poluição 
recorrente do Rio Sousa põe 
em risco a integridade eco-
lógica, a fauna, a � ora e os 
valores ambientais daquele 
sistema � uvial e que o fac-
to de o rio ser utilizado pela 
população para a prática de 

atividades de recreio e lazer 
torna-se também um risco 
para a saúde pública.  

“O Bloco de Esquerda 
entende ser necessário 
apurar responsabilidades 
e atuar nos termos da lei. É 
necessário eliminar, de� ni-
tivamente, as fontes de po-

luição no Rio Sousa, pro-
ceder à sua despoluição 
e recuperar plenamente 
a biodiversidade do rio, 
permitindo a fruição de 
um ambiente aprazível, 
saudável e limpo à popu-
lação”, defendem.

Recorde-se que câma-
ra de Paredes denunciou 
a “descarga criminosa” no 
Rio Sousa, em Recarei, e 
informou as autoridades 
competentes (SEPNA e 
Agência Portuguesa do 
Ambiente), mostrando-se 
também empenhada em 
descobrir a origem.
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Ocabelo, relevante para a de� nição da identi-
dade pessoal, tem uma enorme importância 
não só ao nível estético, mas também na 
vida das pessoas, uma vez que a queda de 

cabelo ou mesmo a perda dele leva a uma baixa autoesti-
ma, tristeza e muitas vezes à depressão. Por isso, um cabelo 
saudável tem uma enorme importância no nosso bem-es-
tar geral, sendo um sinal de saúde e vitalidade.

Como é constituído o cabelo?
O cabelo é constituído por diferentes estruturas: a raiz 

(bulbo), o folículo piloso e a haste, que é formada por uma 
proteína, a queratina. Os � os de cabelo estão situados num 
tecido vivo que podemos chamar de bulbo, um tecido que 
contém vasos sanguíneos que promovem a multiplicação 
e a diferenciação das células formando o cabelo. Em ter-
mos de crescimento, estima-se que este cresça cerca de um 
centímetro por mês. No entanto, o crescimento não é um 
processo contínuo, por isso, uma perda de 100 � os de ca-
belo por dia é considera uma queda normal.  

Quais os fatores que in� uenciam a queda do cabe-
lo?

A genética, a saúde e a dieta são fatores que in� uen-
ciam o estado do cabelo, ou seja, o stress e uma dieta pobre 
em nutrientes essenciais contribuem para que a queda do 
mesmo seja mais acentuada, saindo do padrão normal de 
queda. Para que o cabelo seja saudável não basta usar um 
champô adequado, necessitamos, também, de ter uma ali-
mentação variada e equilibrada, privilegiando substâncias 
essenciais ao bom funcionamento do nosso organismo. Es-
sas substâncias são as proteínas, vitaminas, sais minerais e 
água. Sendo assim, devemos procurar alimentos ricos em 
proteínas, ferro, sílica mineral, zinco, magnésio e ácidos 
gordos essenciais. Devemos ter em atenção o consumo 
excessivo de álcool, cafeína, alimentos riscos em gorduras 
saturadas, sal e açúcar.  

Onde podemos encontrar os nutrientes essenciais 
para um cabelo saudável?

As proteínas podem ser encontradas, por exemplo, no 
peixe, frango, queijo, iogurtes, ovos, feijão. Já o ferro pode 
ser encontrado, por exemplo, na carne, peixe, leguminosas, 
frutos secos, legumes e cereais integrais. A  sílica mine-
ral pode ser encontrada, por exemplo, no alho francês, mo-
rangos, pepino, feijão, pimento e batatas. O zinco, por sua 
vez, pode ser encontrado, por exemplo, em sementes de 
abóbora, gengibre, nozes, aveia, ovos, carnes vermelhas, 
aves, camarão e mexilhão. O  magnésio, por exemplo, na 
banana, laranja, ameixa, sementes de abóbora, amêndoas, 
avelã, arroz, amendoim e espinafres. Já os  ácidos gor-
dos  essenciais, podem ser encontrados em sementes de 
chia e de linhaça, peixe e marisco, abacate e papaia. Como 
já foi referido, devemos ter em atenção um conjunto varia-
do de fatores. A alimentação e o nosso estilo de vida po-
dem ter um impacto negativo ou positivo na nossa saúde 
e o cabelo não é exceção. Por isso, devemos apostar num 
estilo de vida ativo, saudável e ajustado a cada um de nós, 
bem como uma alimentação completa, variada e equili-
brada para preservar e prevenir problemas de saúde, bem 
como a saúde do nosso cabelo, prevenindo a sua queda e 
outras complicações capilares.  

Departamento de Saúde Estética Intensiva 
CLÍNICAS NUNO MENDES

Alimentação e a
queda de cabelo

OConselho de 
A d m i n i s t r a -
ção do Centro 
Hospitalar do 

Tâmega e Sousa (CHTS) este-
ve reunido, no início do mês, 
com as autarquias de Pare-
des, Pena� el e Castelo de Pai-
va e os órgãos diretos e clíni-
cos do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde (ACES) do Vale 
do Sousa Sul, Saúde Pública 
e Proteção Civil para fazer o 
ponto de situação em relação 
à pandemia da Covid-19.

“O encontro de traba-
lho teve como objetivos 
analisar o que já foi feito 
pelas várias instituições e 
preparar os próximos pas-
sos em relação à Covid-19”,
refere o CHTS em nota de im-
prensa. 

O regresso às aulas, a re-
toma da atividade com recu-
peração das listas de espera e 

O Governo autorizou o 
Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa (CHTS), que inclui 
o Hospital de Pena� el e o 
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CHTS, autarquias e ACES Vale Sousa
Sul avaliam situação da Covid-19

a preparação para a 2.ª vaga 
foram alguns dos tópicos 
abordados na reunião que 
decorreu no Hospital Padre 
Américo, em Pena� el.

Nas próximas semanas, 
o Conselho de Administra-
ção do CHTS pretende reunir 
com outros ACES e autar-
quias como forma de “fo-

mentar cada vez mais o tra-
balho em rede e resposta 
articulada e global à vasta 
população da sua área de 
in� uência”.

CHTS autorizado a contratar mais
18 médicos de várias especialidades

Hospital de São Gonçalo, em 
Amarante, a contratar mais 
18 médicos de diferentes 
especialidades. O concurso 

para contratação de pessoal 
médico já foi publicado em 
Diário da República.

Em nota de imprensa, 

o CHTS diz que as vagas a 
preencher são nas especiali-
dades de Anestesiologia (2), 
Infeciologia (1), Endocrino-
logia (2), Ginecologia/Obs-
tetrícia (1), Medicina Física e 
de Reabilitação (1), Medicina 
Interna (3), Nefrologia (1), 
Neurologia (1), Patologia Clí-
nica (1) Pediatria (2), Psiquia-
tria (1), Pedopsiquiatria (1) e 
Radiologia (1).

“Com a contratação de 
mais 18 médicos, dá-se a 
continuidade ao que vem 
sucedendo ao longo dos 
anos e, mais uma vez, o 
CHTS vai ver fortalecida a 
sua capacidade de prestar 
assistência aos 520.000 ha-
bitantes, distribuídos por 
12 concelhos, em quatro 
distritos”, refere a mesma 
nota. Os responsáveis hos-
pitalares reconhecem que 
ainda subsistem algumas ca-
rências.
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

Ageração mais nova, que já nasceu com a inter-
net, tem muito a ensinar aos empreendedores 
que ainda precisam de se adaptar à transfor-
mação digital. Catarina Viana, uma jovem em-

preendedora na venda de roupa feminina, conta as suas es-
tratégias de sucesso para ultrapassar a queda do negócio em 
loja com a chegada da pandemia.

Um ano e meio depois de ter concluído a licenciatura 
em Ciências da Informação, Catarina decidiu que era altura 
de concretizar um sonho e investir no seu próprio negócio. 
Nascia assim a Taftá Boutique, uma loja de roupa feminina 
com um conceito multimarcas, que procura dar resposta às 
necessidades de qualquer cliente.

“É uma loja que além da roupa tem sempre uma 
parte de acessórios, com malas e outras peças, que 
apostamos mais no Natal para termos sempre uma 
prenda que o cliente possa comprar para oferecer a 
alguém”.

A Taftá Boutique aposta sobretudo em marcas portugue-
sas e italianas de um segmento médio de mercado e com 
as quais trabalha sempre em regime de exclusividade. Entre 
as mais conhecidas estão a portuguesa 4 Soul e as marcas 
italianas Silvian Neach e Frnch, que têm um conceito mais ur-
bano, casual e descontraído e permitem conjugar diferentes 
estilos em função da ocasião e do gosto do cliente.

Redes sociais são a principal
ferramenta de interação 

A pandemia da Covid-19 veio alterar os hábitos dos 
consumidores e a Taftá Boutique conseguiu adaptar-se às 
mudanças, reforçando a sua presença online e apostando 
sobretudo na venda dos produtos através das redes sociais. 

“Já trabalhávamos com o Facebook e Instagram, 
onde íamos partilhando fotogra� as das novas coleções, 
mas com a situação do con� namento decidimos começar 
a fazer vídeos e diretos no facebook que permitem uma 
interação como se o cliente estivesse em loja”, explica Ca-
tarina Viana.

Os vídeos são sempre publicados num dia da semana, 
normalmente à quarta ou quinta feira, para aproximar a loja 
dos clientes. “As pessoas já estão habituadas e sabem que 
semanalmente apresentamos as novidades, explicamos 
o tecido de que é feito e mostramos o padrão ao porme-
nor, tal como se o cliente estivesse na loja. E é a melhor 
maneira que temos de estar em casa de todos os clientes”.

Feita a encomenda, as peças podem ser levantadas di-
retamente na loja, entregues pela empresária em casa do 
cliente ou seguindo diretamente via CTT. 

A estratégia permitiu minimizar a quebra das vendas em 
loja e posicionar a marca no mundo. “Com as redes sociais 
temos a hipótese de crescer um bocadinho mais e equi-
librar aquilo que fomos perdendo de vender por causa 
da pandemia. Os hábitos das pessoas mudaram e quem 
está deste lado e tem um negócio aberto é que tem de se 
adaptar à nova realidade”. 

Catarina Viana acredita que a aposta na venda online 
é fundamental para a viabilidade do negócio. “Há sempre 
aquela perspetiva que isto vai melhorar, mas acredito 
que a recuperação ainda vai demorar algum tempo, por 
isso, o fundamental é viver um dia de cada vez e tentar 
levar as coisas da melhor forma possível, porque certe-
zas não temos nenhumas, só otimismo”.

Um dos projetos para o futuro será a criação de um site 
com loja online, uma plataforma diferente que pode dlevar a 
Taftá a conquistar ainda mais público.

Taftá Boutique reforça aposta na
venda online para atrair clientes

A Taftá Boutique
tem loja na Avenida da 
República, em Paredes, 
ao lado da confeitaria 
Princesinha, estando 

aberta de segunda
a sábado, das 10h às 19 

horas, com todas
as regras de higiene

e segurança.
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“A decisão de privatizar [os serviços de água e saneamento]
não foi boa para o desenvolvimento do nosso concelho”

Na semana em que foi aprovada uma das suas decisões mais marcantes como presidente da câma-
ra municipal de Paredes e a um ano do � nal do seu primeiro mandato, estivemos à conversa com 
Alexandre Almeida.

Esta semana foi aprovada a sua 
decisão de avançar com o Res-
gate da Concessão de Água e 
saneamento no concelho. O 

pedido de resgate será a melhor forma 
de resolver o grande atraso que o con-
celho tem sobretudo ao nível do sanea-
mento?

Sem dúvida nenhuma. No aditamen-
to ao contrato de concessão que a câma-
ra assinou com a concessionária Be Water 
em 2008, esta comprometeu-se a realizar 
35 milhões de euros para expandir a rede 
de água e, sobretudo, de saneamento, e de 
2008 até este ano só investiu 2,7 milhões 
de euros desses 35 milhões. Incumpriu cla-
ramente. E agora só estava na disposição 
de fazer cerca de mais 2,5 milhões de euros 
até 2035. Só aumentavam o nível de inves-
timentos se nós autorizássemos novos au-
mentos do preço da água. 

Ora perante uma situação em que não 
podemos permitir novos aumentos do pre-
ço da água e em que temos de fazer ainda 
muitos investimentos sobretudo ao nível 
do saneamento, não nos restava outra al-
ternativa senão avançar para o fim da con-
cessão e assumirmos nós a gestão da água 
e do saneamento no concelho.  

A câmara propôs-se a pagar 22,5 
milhões de euros pelo resgate. Se a Be 
Water não aceitar o valor, haverá espaço 
para negociação, ou o processo seguirá 
logo para a via judicial?

Nós privilegiamos sempre a via do 
acordo à via judicial. Mas um processo de 
resgate é um processo muito objetivo por-
que as cláusulas para calcular o montante 
da indemnização a pagar à concessionária 
pelo resgate da concessão estão previstas 
no contrato de concessão assinado em 
2001 e no aditamento assinado em 2008, 
pelo que não há grande margem para um 
valor diferente do que apresentamos. De 
referir que 22,5 milhões de euros é já um 
valor bastante elevado e já passou mais de 
metade do prazo da concessão. Para além 
disso a concessionária fez um investimento 
muito reduzido face ao que se tinha com-
prometido com a câmara.

Com uma gestão municipalizada da 
água e do saneamento, o preço da água 
no concelho poderá baixar?

O nosso compromisso inicial é não vol-
tar a aumentar o preço da água e do sa-
neamento no concelho e realizar até 2035 

fazer esses investimentos, então claramen-
te teremos condições para baixar o preço 
da água e do saneamento no concelho nós 
próximos anos.

Considera que a decisão de privatizar 
os serviços em 2001 foi prejudicial para 
o concelho?

Essa questão responde-se fácil pela 
evidencia da cobertura de saneamento 
que temos no concelho de Paredes. Temos 
freguesias inteiras sem qualquer metro de 
saneamento e outras com uma rede muito 
reduzida. E ao privatizar os serviços perde-
mos a oportunidade de aceder a fundos 
comunitários para o fazer, como fizeram 
alguns dos concelhos à nossa volta. Logo 
a decisão de privatizar não foi boa para o 
desenvolvimento do nosso concelho. 

“O nosso compromisso é 
não voltar a aumentar o 

preço da água e do
saneamento no concelho”

Está prestes a completar três anos de 
mandato na câmara municipal de Pare-
des. Três anos de muitos projetos e desa-
� os. Está satisfeito com trabalho desen-
volvido?

Sem falsas modéstias e sendo realista, 
devo confessar que eu e o meu executivo de-
senvolvemos um trabalho que vai para além 
das minhas expectativas. E só não � zemos 
mais porque herdamos uma câmara muito 
endividada e sem ter acesso a fundos comu-
nitários, o que nos atrasou muito o início de 
algumas das principais obras do mandato.

Há várias empreitadas em curso um 

o investimento a que a Be Water se com-
prometeu fazer a partir de 2008 e não fez, 
isto é, 33 milhões de euros. Se as contas 
dos serviços municipalizados evoluírem 
favoravelmente, como esperamos, e se ti-
vermos acesso a fundos comunitários para 

Construção do Pavilhão Municipal de Paredes
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“A decisão de privatizar [os serviços de água e saneamento]
não foi boa para o desenvolvimento do nosso concelho”

Cobertura do pavilhão polidesportivo de Astromil Complexo Desportivo de Baltar



Construção da Piscina ao ar livre em Paredes

Construção do parque de estacionamento em Paredes

Parque urbano de Cete

pouco por todo o concelho. Qual 
o ponto de situação das obras?

Tal como referiu, temos obras a 
decorrer um pouco por todo o con-
celho. É verdade que as principais 
obras do mandato estão concen-
tradas na sede do concelho, mas 
temos obras por todas as fregue-
sias. Temos a decorrer e prestes a 
iniciar a construção de passeios em 
todas as freguesias do concelho.

Como já referi, na sede do con-
celho temos a decorrer no momen-
to a reconstrução do pavilhão das 
laranjeiras, a piscina ao ar livre, o 
novo parque de estacionamento 
de apoio à estação de comboios, 
a Casa da Juventude no edifício 
atualmente ocupado pelos Emaús, 
ao lado dos bombeiros. Ainda em 
Paredes, que agora abrange, como 

sabe, as anteriores 7 freguesias em 
torno do centro, estamos a terminar 
os balneários da Cidade Desportiva, 
que vão permitir � nalmente retirar 
os contentores da cidade desporti-
va e está em fase de concurso públi-
co o futuro Auditório Municipal e o 
Estádio das Laranjeiras.

Em Astromil estamos a termi-
nar a cobertura do polidesportivo, 
um grande investimento numa 
das freguesias mais pequenas do 
concelho. Em Rebordosa e Lordelo 
estamos prestes a terminar a re-
quali� cação das Escolas Básicas e 
Secundárias. Estas duas escolas es-
tavam bastante degradadas e vão 
� car como novas.

Em Bitarães estamos a requa-
li� car e ampliar a Escola Básica no 
largo da Nossa Senhora dos Chãos. 

Acabamos também de requali� car 
a Escola Básica do Outeiro em Lou-
redo, que é a sede de várias asso-
ciações da freguesia. Em Baltar es-
tamos a concluir as obras do novo 
Complexo Desportivo que vai ser 
inaugurado ainda este mês.

Temos tido também uma aten-
ção muito grande para com as 
freguesias do sul do concelho que 
estavam muito esquecidas.

Estamos a concluir o Parque 
Urbano de Cete, que vai ser inau-
gurado ainda este mês e estamos a 
requali� car e transformar um pavi-
lhão em Aguiar de Sousa num Cen-
tro de Trail, Running e BTT de apoio 
a todos os amantes da natureza.

Temos dado também muita 
atenção aos espaços de lazer ao 
ar livre. Está prestes a avançar a re-
quali� cação do Arraial, em Parada, 
e a requali� cação do largo do Cal-
vário, em Gandra. 

Para além destas obras, esta-
mos a fazer inúmeras pavimenta-
ções que serão para continuar ao 
longo do mandato.

“Pela primeira vez 
na história, a

câmara de Paredes 
deu dinheiro

às freguesias para
fazerem pequenas 

obras de
proximidade”
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Escola de Lordelo

Escola de Rebordosa

Centro de Desportos Outdoor, na Sarnada, Aguiar de Sousa

 Há alguma obra que o tivesse 
marcado particularmente?

As obras são todas elas importantes, 
mas há uma que me marcou este manda-
to, por toda a complexidade que envolveu. 
Trata-se da requalificação do pavilhão das 
Laranjeiras. Em primeiro lugar foi necessá-
rio recomprar o antigo pavilhão das Laran-
jeiras, o estádio das Laranjeiras e o campo 
de treinos. Esse património custou-nos 
1.600.000,00 euros. Depois de o comprar 
foi todo o processo de lançar o projeto da 
obra, lançar a candidatura e submeter o 
contrato a tribunal de contas, e todo este 
processo até a obra iniciar causou muita 
ansiedade, mas vai ser uma obra que vai 
valer a pena. 

De salientar também que, pela primei-
ra vez na história, a câmara de Paredes deu 
dinheiro às freguesias para fazerem peque-
nas obras de proximidade, através de dele-
gação de competências. 

Os projetos de maior envergadura na 
sede do concelho, como o pavilhão das 
Laranjeiras ou a piscina ao ar livre só fi-
carão concluídos em 2021, que é ano de 

eleições autárquicas. Acha que isso pode 
ser interpretado como estratégia eleito-
ralista?

Eu estou convencido que a oposição vai 
dizer isso, pois temos uma oposição mui-
to demagógica. Mas nós estamos a lançar 
as obras o mais cedo que nos foi possível. 
Acontece que tivemos de ultrapassar mui-
tos obstáculos até poder lançar as grandes 
obras que temos no terreno. Em primeiro 
lugar, quando chegamos à câmara não tí-
nhamos acesso a fundos comunitários, por 
causa das fraudes que o OLAF detetou na 
construção dos Centros Escolares. Isso to-
mou-nos de outubro de 2017 até meados 
de 2018 para resolver. Depois foi o tempo 
de começar a fazer os projetos, submeter 
candidaturas das obras a fundos comunitá-
rios e submeter os contratos ao Tribunal de 
Contas. Todo este processo leva quase mais 
1 ano, pelo que só a partir do segundo se-
mestre de 2019 é que conseguimos ter as 
grandes obras no terreno. Logo, é natural 
que muitas delas estejam a ficar concluídas 
este ano e outras durante 2021. Se depen-
desse só de mim, tinha-as prontas todas 
este ano. 

"Em 2021, tal como era 
nosso compromisso, a 

taxa de IMI será
novamente a mais
baixa de sempre"

No programa eleitoral que apresen-
tou em 2017, para além das obras de que 
já falamos, prometia uma redução da 
taxa de IMI para o mínimo de 0,3%. Essa 
promessa será cumprida até ao final do 
mandato?

Com toda a certeza, como sabe fizemos 
essa descida da taxa de IMI de forma gra-
dual ao longo do mandato. Quando chega-
mos à câmara não podíamos sequer mexer 
na taxa de IMI pelo facto de termos um em-
préstimo de saneamento financeiro feito 
pelo Estado. Logo que substituímos esse 
empréstimo por outro à banca, para deixar 
de ter esse impedimento, baixamos a taxa 
de IMI de 0,4% para 0,375% em 2019. Em 
2020 baixamos novamente para 0,33% e 
em 2021, tal como era nosso compromisso, 
a taxa de IMI será novamente a mais baixa 
de sempre e a mínima possível, de 0,3%. E 
será para manter no futuro, não é por ser 
ano de eleições, pois temos as contas da 
câmara preparadas para suportar esta des-
cida.

Na última Assembleia Municipal 
apresentou uma estratégia para o rea-
lojamento da comunidade cigana. Como 
está esse processo?  

O realojamento da comunidade ciga-
na era outro dos nossos compromissos 
eleitorais que vamos começar a resolver já 
no meu primeiro mandato. Compramos os 
terrenos onde a comunidade cigana está 
instalada e, com a ajuda de uma candidatu-
ra a fundos comunitários, vamos construir 
naqueles terrenos habitações sociais, que 
vão permitir alojar em condições de dig-
nidade aquelas famílias, que estão devida-
mente identificadas, e também alojar mais 
pessoas do concelho que necessitam de 
habitação social a preços de arrendamento 
mais reduzidos.
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Desporto

Na Divisão de Elite da AF Porto, os três emblemas do con-
celho assumem claramente objetivos ambiciosos para a nova 
época. O Aliados de Lordelo quer vencer todos os jogos e 
aposta numa equipa completamente restruturada para alcan-
çar esse objetivo. 

Numa época atípica em que os jogos vão ser disputa-
dos sem público nas bancadas o técnico lordelense faz um 
apelo aos adeptos e patrocinadores para que acreditem no 
projeto e continuem a ajudar o clube. “O que nós pode-
mos prometer é muito trabalho e o máximo de profis-
sionalismo”, sustenta.

A jogar em casa com o Aparecida na jornada inaugural do 
campeonato, Pedro Ferreira assume claramente o favoritismo 
do Aliados de Lordelo frente à formação de Lousada que não 
tem experiência nesta divisão. “O que peço aos meus joga-
dores é que sejam organizados e assumam esse favoritis-
mo desde o primeiro minuto”.

Mais a sul do concelho, o Aliança de Gandra estabelece 
como objetivo a luta pelos três primeiros lugares da tabela, 
que garantem o acesso à fase de subida . “Sabemos que 
será difícil, porque os nossos adversários vão querer 
o mesmo, mas se conseguirmos ajustar o plantel com 
qualidade vamos lutar pela oportunidade de subir à 
nova divisão”, sublinha Mário Rocha. Numa fase em que 
ainda persistem muitas dúvidas sobre a capacidade finan-
ceira dos clubes para encarar a nova época, o treinador do 

Clubes do concelho preparados
para o arranque da nova temporada

O futebol está de regresso na temporada 2020/2021 e para alguns clubes do concelho o “pontapé de saída” acontece já no próximo � m de semana, 
com o arranque o� cial do Campeonato de Portugal, onde o União de Paredes volta a competir, e da Divisão de Elite da Associação de Futebol do Porto, 
onde militam outros três clubes do concelho, Aliados de Lordelo, Aliança de Gandra e Rebordosa Atlético Clube.

O PAREDENSE foi perceber junto dos treinadores dos quatro emblemas quais as expectativas e os objetivos para a nova época, que será jogada num 
contexto de pandemia e com os jogos a serem realizados à porta fechada.

Numa época atípica os clubes terão de saber gerir as ambições desportivas em função dos constrangimentos da Covid-19 e da crise � nanceira que se 
instalou no futebol.

No Campeonato de Portugal, Série C, o União de Pa-
redes terá como primeiro adversário a equipa do Centro 
Social e Desportivo de Câmara de Lobos, da Associação 
de Futebol da Madeira. O treinador do Paredes reconhe-
ce que a deslocação à Madeira será sempre muito difí-
cil, mas que a sua equipa vai procurar ser competitiva e 
conquistar os três pontos.

Eurico Couto considera “pouco oportuno ambicio-
nar mais do que a manutenção esta época”, que será 
de restruturação do campeonato e da própria equipa do 
Paredes, que “perdeu demasiados jogadores funda-
mentais nos últimos anos”. 

Sobre o novo formato do Campeonato de Portugal e 
a criação da III Divisão na temporada 2021/2022 Eurico 
Couto diz que é normal surgirem críticas quando existe 
uma reformulação e que do ponto de vista desportivo é 
redutor ter um campeonato de Portugal com 96 equipas 
no qual apenas duas garantem o acesso á II liga. “Seria 
mais oportuno aumentar o número de equipas na II 
Liga e dividir em duas zonas. Com isso o desenvol-
vimento dos clubes seria melhor e melhores clubes 
criam melhores jogadores”, frisa.

Aliados de Lordelo, Gandra e Rebordosa 
com objetivos ambiciosos

Texto

HELENA NUNES
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Paredes começa luta 
pela manutenção

na Madeira

Gandra assume que o mais importante agora será preparar 
da melhor forma o jogo com o Alpendorada.

“Será um jogo difícil com uma das equipas candidatas 
ao primeiro lugar, e ainda por cima jogamos em casa do 
Alpendorada. Sabemos que vamos ter muitas di� culda-
des, mas vamos tentar dar o nosso melhor para conquistar 
os três pontos”.

Em Rebordosa, o novo treinador Arlindo Gomes também 
assume que as expectativas para a nova época são bastante 
elevadas, com a equipa a tentar atingir objetivos auspiciosos. 
“Tem sido assim nos últimos anos com o Rebordosa a lutar 
pelos lugares cimeiros e este ano também nos propuse-
mos a chegar à fase de subida”.

O técnico reconhece que a nova época foi preparada com 
algumas condicionantes, sobretudo na realização dos treinos, 
e que a ausência de público será o “maior inimigo da com-
petição”. “Neste momento nenhum clube pode jogar para 
o seu público e isso torna as coisas mais difíceis”.

O primeiro grande teste para a formação de Rebordosa 
será o dérbi com o Freamunde, um jogo que se adivinha quen-
te e que vai pôr frente a frente dois assumidos candidatos à 
subida de divisão. “Acredito que será um bom jogo, com 
a presença em Rebordosa de um Freamunde a fazer um 
jogo aberto e a lutar pelos três pontos e isso vai valorizar 
o espetáculo. Pena é que não possa ser visionado pelo pú-
blico”.
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OUnião Sport Clube de 
Paredes garantiu no 
passado domingo, 
13 de setembro, uma 

importante vitória para continuar 

Paredes mantém-se na luta
pela subida à 2.ª Divisão Nacional 

OParedes Golfe Clube alcan-
çou “o melhor resultado de 
sempre”, o 5.º lugar, no Cam-
peonato Nacional de Clubes, 

superando, assim, o 9.º lugar obtido na pro-
va em 2019. 

A prova da Federação Portuguesa de 
Golfe decorreu entre 4 e 6 de setembro no 
Algarve, contou este ano com um forma-
to diferente, eliminando a fase matchplay 
e aumentando o número de clubes de 16 
para 19.

Em primeiro lugar ficou o campeão 
Oporto, seguido de Miramar e Quinta do 
Perú. No quarto lugar ficou Vilamoura e, 
em quinto, a equipa do Paredes, composta 
por Alfredo Cunha, Miguel Cardoso, Pedro 
Afonso Mendes, Hugo Camelo Ferreira e 

Paredes Golfe Clube
conquista 5.º lugar no Nacional de Clubes

Texto

HELENA NUNES

CLASSIFICAÇÃO ATUAL
1.º - Feira | 3 Pontos (1 Jogo)
2.º - USC Paredes | 3 Pontos (2 Jogos)
3.º - CD Póvoa | 3 Pontos (2 Jogos)
4.º - Os Limianos | 3 Pontos (2 Jogos)
5.º - Fânzeres | 0 Pontos (1 Jogo)
Próximas jornadas
4.ª Jornada | 20 setembro
AD “Os Limianos” – CD Póvoa (17h)
GDC Fânzeres – CA Feira (17h)
5.ª jornada | 26 setembro
CD Póvoa – GDC Fânzeres (17h)
CA Feira – USC Paredes (17h)

“Queríamos ganhar o jogo e em 
determinada altura podíamos ter 
passado para a frente do marca-
dor e se � zéssemos uma boa ges-
tão do jogo tínhamos conseguido 
pontuar, mas acabamos por ser 
infelizes a 40 ou 50 segundos do 
� m, com o Póvoa a fazer o golo e a 
assegurar a vitória”, disse o treina-
dor, defendendo que a sua equipa 
teve uma prestação superior.

Apesar da derrota, no domingo 
a equipa do Paredes partiu motiva-
da para Ponte de Lima e com o ob-
jetivo de vencer os Limianos que vi-
nham de um triunfo na 1.ª jornada, 
com o Fânzeres. 

Diogo Pereira considera que o 
Paredes acabou por conseguir fazer 
um jogo soberbo em Ponte de Lima 
e alcançar uma vitória dilatada e im-
portante para a fase que se segue.

“Neste momento existem três 
equipas com três pontos conquis-
tados e, portanto, não podemos 
pensar de outra maneira que não 
seja ganhar jogo a jogo. Para es-
tar verdadeiramente contente, o 
Paredes tinha de ter conquistado 
os seis pontos, mas o mais impor-
tante é sairmos sempre orgulho-
sos da pista e isso foi conseguido”, 
sublinhou o dirigente, lembrando 
que o Paredes tem uma equipa que 
não é remunerada e que em dois ou 
três anos conseguiu estar ao lado 
das melhores.

Miguel Pinheiro.
Citado em nota de imprensa, o capitão 

e treinador da equipa fez um balanço bas-
tante positivo da participação, destacando 
que “os jogadores estiveram todos em 
bom nível”. “Com o potencial de cres-
cimento que existe - pela juventude da 
equipa - podemos almejar um futuro 
com voos mais altos”, acrescentou. 

No mesmo comunicado, o PGC recorda 
que o projeto da Academia está a comple-
tar apenas 8 anos de existência e já rivaliza 
com os melhores clubes nacionais. 

Para a direção do clube, os resultados 
obtidos “são o reflexo da aposta na for-
mação e de um trabalho estruturado e 
de longo prazo. Nesta altura, já temos o 
respeito do Golfe nacional e, não tendo 
um Campo de grandes dimensões, acre-
ditamos que temos um clube/academia 
acima da média”. 

Texto
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o seu QUINZENÁRIO de eleição

na luta pelo objetivo de subida à II 
Divisão Nacional de Hóquei em Pa-
tins.

O jogo a contar para a 2.ª jor-
nada da Fase Preliminar Norte de 
acesso à II Divisão Nacional, dispu-
tado no pavilhão municipal de Pon-
te de Lima, terminou com a vitória 

expressiva do Paredes (4-9) sobre a 
equipa da AD Limianos.

No sábado, a formação do Pare-
des tinha perdido frente ao Póvoa, 
(3-4) na jornada inaugural da prova. 
Diogo Pereira considera que o re-
sultado não traduziu aquilo que foi 
a atitude da sua equipa em campo. 

Jogo no sábado será em 
casa com o Fânzeres
No próximo sábado, o Paredes 

volta a ter um jogo importante, 
frente ao Fânzeres e Diogo Pereira 
admite que não há margens para 
erros. “Queremos pontuar, mas 
sabemos que o Fânzeres vem de 
uma derrota em casa e também 
precisa desesperadamente de 
vencer. Por isso vai ser um jogo 
com um grau de di� culdade al-
tíssimo, contra uma equipa expe-
riente e que também quer jogar 
na segunda divisão para o ano. 
Vamos entrar com tudo para con-
seguir somar os três pontos”, ga-
rante o treinador.

O jogo decorre em Paredes, às 
17 horas. Na última jornada, a 26 
setembro, o Paredes desloca-se ao 
terreno do CA Feira. 
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FC Cete tem nova direção
e quer voltar às competições 

Tomou posse, no passado dia 6 
de setembro, a nova direção do 
Futebol Clube de Cete. A ceri-
mónia realizada no Campo Belo 

Horizonte, em Cete, contou com a presença 
do presidente da câmara, Alexandre Almeida, 
dos vereadores Paulo Silva e Elias Barros e do 
presidente da junta de Cete, Tomás Correia.

A nova equipa de trabalho é liderada por 
João Cardoso, tendo como vice-presidente 
Rafael Sousa, e presidente da Assembleia-ge-
ral, Saúl Ferreira.

Da anterior comissão administrativa tran-
sita Agostinho Moreira, que esteve à frente do 
clube nos últimos 15 anos e assume agora o 
cargo de 2.º secretário da Assembleia-geral.

Fundado a 1 de janeiro de 1947, o FC Cete 
chegou a competir nos nacionais, mas as di-
� culdades � nanceiras foram-se agravando, 
levando o  clube a perder grande parte dos 
atletas. 

Recuperar � nanceiramente o Cete é um 
dos objetivos da nova direção, que quer vol-
tar a aproximar a comunidade e criar novas 
dinâmicas para atrair jovens atletas. Entre as 
prioridades está também a criação de uma 
equipa sénior na época 2021/2022 e a cons-
trução de um novo complexo desportivo.

“Neste momento o clube não tem 
qualquer equipa a competir. Na época 

passada teve uma equipa de juvenis 
a competir, mas neste momento não 
existe qualquer atividade desportiva 
no FC Cete. Por isso, o objetivo desta 
direção é criar condições orçamentais 
para ter uma equipa sénior a competir 
na época 2021/2022 e organizar outro 
tipo de atividades desportivas para 
reaproximar os cetenses do clube,
sublinha o vice-presidente, Rafael Sousa, 
que é jogador pro� ssional de futebol e 
começou a sua formação no FC Cete.

Devido à conjuntura que o país atra-
vessa, os próximos dois anos serão ainda 
mais desa� antes, mas o dirigente assu-
me que a direção está empenhada em 
planear um conjunto de atividades para 
realizar no decorrer da época desportiva 
com o objetivo de angariar verbas. “Va-
mos fazer umas obras para requali� -
car a sede do clube que pode ser um 
meio de angariar dinheiro, mas tam-
bém várias atividades em que as pes-
soas da freguesia e as empresas pos-
sam participar e estar mais próximas 
do clube”.

Foi o amor à terra e ao clube que levou 
Rafael e os restantes membros da direção a 
abraçar este desa� o de dirigir um emblema 
com quase 75 anos de história e várias con-
quistas. “O Cete chegou a ter mais de 100 
atletas a competir, em vários escalões, 
chegou a ter futebol feminino e futebol sé-

nior. E nós vamos fazer tudo o que estiver 
ao nosso alcance para que o FC Cete volte 
a ter futebol de formação e futebol sénior 
e a volte a orgulhar os cetenses como já 
aconteceu no passado”.

Ambição maior
passa por um novo

complexo desportivo
Além dos objetivos estabelecidos para os 

próximos dois anos, a nova direção assume 
que a maior ambição será a construção de 
novo complexo desportivo com todas as con-
dições para os atletas. “Eu próprio comecei a 

jogar aqui e hoje sou jogador pro� ssional 
de futebol. Sei que o sonho de muitos miú-
dos é serem um dia jogadores de futebol. 
Nem todos vão conseguir, mas o nosso ob-
jetivo é criar as condições para que possam 
sonhar com isso. Neste momento o FC Cete 
tem apenas um campo pelado, sem dimen-
sões para competir”, defende o dirigente, 
assumindo que o clube conta com o apoio da 
autarquia.

Rafael Sousa admite que di� cilmente o 
projeto estará concluído até ao � nal do man-
dato, mas a ideia é adquirir o terreno e, se pos-
sível, arrancar com as obras. “Tudo faremos 
para dar início ao projeto e o presidente da 
câmara deu um aval positivo em relação a 
isso na tomada de posse”.
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Vem um aluno, com o telemóvel na mão, headphones, lon-
ga melena e questiona o comandante da embarcação:

Aluno: Ó da barca deste cais
               Para onde vais?
Diabo: Vai para o fogo encantado
               Sobe que já estou atrasado.
Aluno: Ainda agora morri
E tão pouco folguei
Tenho mesmo qu’ entrar aí?
Da vida nada aproveitei…
Diabo: Ah então não folgaste?
E as horas de GTA?
E os trabalhos que copiaste?
Hão de te trazer cá!
Aluno: Não � z mal algum
Só estava farto de não fazer nenhum…
Não cuidei da distância social
E este bicharoco apanhei
Foi um encontro fatal
E ainda a minha mãe infetei…
Diabo: Então aqui tens a sentença:
Por não teres estado atento,
Por teres infetado teus pais,
Desobedecido ao con� namento
Participando em festas ilegais
Agora virás à minha presença
Senta-te ao pé do chinês
Que nunca há duas sem três!

...................................................................................................................................................................................................................
Alunos do 9.º D  ●  Escola Básica e Secundária de Sobreira

Auto da Covid 19
—  2.ª parte  —

Chega ao cais do além um professor com o seu ar exausto e 
um velho computador e diz:

Professor: Para onde segue esta barcarola
                      No aspeto tão diferente da minha escola?
Diabo Oh! Bem haja senhor doutor
Das crianças manipulador
De ensinar não te fartaste?
Com aulas síncronas azucrinaste
Fosse no moodle, mail ou telescola
E até com corridas, desenhos e aulas de viola?
Entra cá nesta barcaça
Rumo à negra terra da fumaça.
Professor:  Maas…maasss… eu fui tão dedicado
Horas e horas no ensino à distância
Da família tenho abdicado
Pela causa com abnegação e tolerância…
Tu, seu Belzebu sem juízo,
Vou-me é à barca do Paraíso.
Dirige-se então à barca da Glória onde é recebido com eu-
foria:
Anjo: Ó meu santo professor, 
Das crianças bom mentor!
Por vós há muito tenho esperado
Qualquer pecado vosso foi já perdoado
Os zooms, meets e hangouts
Que tanto vos causaram burnouts
Trazem-vos à barca celestial
Onde gozareis de paz eternal.

Eis que chega a Dr.ª Graça Freitas com o seu boletim na 
mão à barca infernal e diz:

Dr.ª Graça: Esta barca para onde vai assim tão aperaltada?
Diabo: Vai para uma bem quente fornalha
Cheia já da pior escumalha
Venha p’ra cá, sua danada!
Dr.ª Graça Ui! Eu não hei-de entrar aí
Pois todos os dias transmiti
De microfone na mão
Tanta roupa diferente vesti
Para aparecer bonita na televisão…
Diabo: E aquilo que dizias?
Não eram só intrujices?
Dr.ª Graça: Só dizia o que exigiam
E causaram-me muitas chatices!
À barca do Anjo me vou
Que farta de ti já estou!
Diz o Anjo mal a vê:
Anjo Dr.ª Graça, venha para cá
Que tenho aqui lugar para si
Pois tantos bons conselhos ouvi
Boletim sim, boletim não
E a doutora culpa não tem
De informar a tempo e horas a nação
Sem esperar agradecimento de alguém.
Seja bem-vinda, gentil senhora,
E partamos sem demora!

OSport Lisboa e Ben� ca con� rmou esta sema-
na que a futebolista Lúcia Alves, de 22 anos, 
será cedida em 2020/2021 ao Valadares de 
Gaia, clube que tinha representado nas épocas 

2017/2018 e 2018/2019 antes de ingressar no Ben� ca.
Ao serviço das águas, a avançada natural de Paredes este-

ve presente em dezoito jogos e apontou cinco golos. 
Numa mensagem publicada nas redes sociais, a atleta 

agradeceu ao presidente do Valadares Gaia FC por a ter rece-
bido de volta “numa casa onde foi muito feliz, onde senti 

Lúcia Alves de regresso
ao Valadares de Gaia

verdadeiro reconhecimento e valorização do meu traba-
lho em todos os momentos”. 

“Para quem possa considerar que este foi um passo 
atrás posso prometer que este foi o passo certo na hora 
certa, e que nesta época para mim o céu será o meu limite”,
escreveu a avançada, que agradeceu também ao vice-presi-
dente do Ben� ca, Fernando Tavares, e ao diretor técnico, Antó-
nio Fonte Santa, por terem compreendido a decisão. “Voltar a 
jogar com regularidade e ser valorizada desportivamente 
é a única coisa que preciso e que verdadeiramente me mo-
tiva neste momento, na certeza de que voltarei ao “Glorio-
so” ainda mais forte e mais motivada do que nunca haja o 
que houver, venha quem vier”.

Texto
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Cultura

Em 1918, tendo Sidónio 
Pais subido ao poder 
após golpe de Estado, o 
general governador mili-

tar do Porto emite ordem de captu-
ra a António Augusto Gonçalves de 
Carvalho, bem como ao seu suces-
sor na Administração do Concelho, 
Joaquim Ferreira Barbosa. Tal surge 
na sequência de uma gorada revol-
ta militar «democrática», ocorrida a 
12 de Outubro, em vários pontos do 
país, sendo de destacar o caso de 
Pena� el, onde um aspirante e um 
grupo de soldados tomariam por 
algum tempo a Estação de Cami-
nhos-de-Ferro (Malheiro, 2006:283). 
Foram dadas instruções para que, 
após a detenção, ambos os «chefes» 
históricos do Partido Democrático 
de Paredes se mantivessem «in-
comunicáveis seguindo logo para 
[aquela] cidade». 

O primeiro dos republicanos
não só não fora no imediato detido 
como, aparentemente, conseguira 
sair do concelho. Foi respondido às 
autoridades que António Augus-
to já não residia em Paredes, mas 
no concelho de Matosinhos. Por 
seu turno, o administrador matosi-
nhense respondera por carta que 
Carvalho «não voltou depois da sua 
última retirada, à casa que tem alu-
gada na Rua do Godinho desta vila» 
(RCEAC, reg. n.º 560, AMP). Consta 
na família que, da mesma forma 
que António Augusto havia prote-
gido o seu cunhado, António Cabral 
da Silva Torres, aquando da intento-
na monárquica de 30 de Setembro 
de 1911, também este protegera 
aquele durante o período da perse-
guição sidonista.  

Em Janeiro de 1919, a Junta Mi-
litar do Porto proclamava a restau-
ração da Monarquia, movimento 
que contara com a adesão de vários 
concelhos do norte do país – a cha-
mada «Monarquia do Norte» –, en-
tre os quais o de Paredes. Depois da 
queda de uma situação que durara 
apenas 25 dias, na sessão camarária 
de 5 de Março, Carvalho pede aos 
vereadores que renomeiem a ar-
téria da vila que até ali tinha o seu 
nome para rua «13 de Fevereiro de 
1919», assinalando dessa forma a 
queda do também chamado «Reino 
da Traulitânia». 

Ao colocar os valores republi-
canos acima da sua própria � gura, 
António Augusto Gonçalves de 
Carvalho estava também, embora 
evidentemente não o pudesse adi-
vinhar, a contribuir para o seu apa-

O CREPÚSCULO DE SANSÃO III
«Sem qualquer menção na toponímia, omitido por toda a historiografia publicada posteriormente, à ex-
cepção da fotografia de comandante na sede dos Bombeiros Voluntários de Paredes, nada trouxe à me-
mória a figura histórica do primeiro dos republicanos do concelho.»

gamento da história da localidade. 
O ultraconservadorismo paredense 
que terá visto nele a � gura do «dia-
bo em pessoa», não deixaria de con-
tribuir posteriormente para a efec-
tividade dessa ocultação histórica.

No dia 5 de Maio, Carvalho era 
nomeado chefe de secretaria da Fa-
culdade Técnica da Universidade do 
Porto (actual Faculdade de Enge-
nharia). Permaneceria em funções 
até à data da sua morte, que ocorre 
também de forma um tanto preco-
ce, a 18 de Abril de 1923, quando 
contava apenas 44 anos de idade. 
António Augusto, o Sansão da loja 
maçónica Liberdade e Progresso, foi 
sepultado «catolicamente», embora 
«sem pompa», em jazigo capela no 
cemitério de Bitarães.

É nos jornais dos concelhos limí-
trofes que encontramos os obituá-
rios referentes ao desaparecimento 
desta eminente � gura do concelho 
de Paredes. Lia-se n’O Pena� delen-
se de 24 de Abril de 1923: «[António 
Augusto] foi um republicano audaz, 
tendo defendido a República por 
várias vezes de armas na mão, como 

sucedeu por ocasião das incursões 
monárquicas na fronteira. A sua fé 
no futuro da Pátria e da República 
era inabalável e duma sinceridade 
ilimitada. Sentindo a perda de tão 
sincero apóstolo dos belos ideais, 
apresentamos à família em luto as 
nossas condolências.» 

Em Paços de Ferreira, no dia 29 
do mesmo, o Progresso local escre-
via: «Surpreendeu todo o povo que 
o conhecia, a notícia do falecimento 
do benemérito António Augusto, 
ocorrido, na madrugada de hoje, 
na sua casa da Mulra, freguesia de 
Bitarães deste concelho. Republica-
no da velha guarda, prestou ao re-
gímen os mais assinalados serviços 
com sacrifícios da sua própria vida, 
mas com a sua força e coragem 
soube manter com desassombrada 
energia e dignidade e respeito pe-
las instituições, metendo na ordem 
os audaciosos monárquicos deste 
concelho. Embora ultimamente 
afastado da política, nem por isso 
deixava de ter a República na sua 
pessoa um sincero defensor estan-
do sempre disposto a todos os sa-

crifícios.» 
Como já referido, Carvalho es-

colhera «Sansão» como nome sim-
bólico na obediência maçónica. 
Essa � gura bíblica que inspirara, 
de alguma forma, o primeiro dos 
republicanos de Paredes, havia sido 
descrita nos anais da mitologia re-
ligiosa como personagem possui-
dora de uma força extraordinária. 
O percurso de vida desse herói terá 
começado com o facto curioso de, 
com apenas 20 anos de idade, ter 
matado um leão que lhe saíra ao 
caminho quando ia desposar uma 
donzela. Durante a boda, Sansão 
propusera um enigma aos convi-
dados Filisteus, que o decifraram, 
tendo o noivo saído e matado trinta 
homens para pagar a aposta. De-
pois, dada a demora no regresso, 
o sogro casara a noiva com outro 
pretendente, o que dera origem a 
actos de vingança de Sansão, que 
acabaria por matar ambos. Sucede-
ram-se depois outros episódios de 
con� ito entre Sansão e os Filisteus, 
eternos inimigos, tendo o primeiro 
levado sempre a melhor. Porém, um 
dia, Sansão contara à sua amada, 
Dalila, que � caria sem forças se lhe 
cortassem o cabelo. Dalila, corrom-
pida pelos Filisteus, adormeceu o 
companheiro e cortou-lhe o cabelo. 
Sansão fora feito prisioneiro, mas o 
cabelo voltaria a crescer. Quando 
os Filisteus celebravam a sua deten-
ção, chamaram-no à sua presença, 
para se divertirem. Fingindo-se 
enfraquecido, Sansão pediu para 
se encostar às colunas que susten-
tavam o templo no interior do qual 
todos se encontravam. Orando a 
Deus, com toda a força física que 
lhe era reconhecida, Sansão abanou 
vigorosamente a estrutura, fazendo 
com que o edifício desabasse sobre 
os presentes, incluindo os «princi-
pais � listeus» e ele próprio.

Esta breve alusão mitológica 
serve apenas para descortinar al-
guns paralelismos possíveis no pró-
prio percurso de vida de António 
Augusto. Sendo o leão considerado 
«rei da selva», tornara-se por isso 
símbolo histórico dos monarcas e 
da Monarquia, um pouco por todo 
o mundo. Da mesma forma que 
Sansão começara por derrotar o 
leão, António Augusto Gonçalves 
de Carvalho agira sempre no senti-
do de derrotar a Monarquia, antes 
e depois de 1910. Tal como a � gura 
lendária, António Augusto cultiva-
va a boa forma física, chegando a 
dar aulas de ginástica. Pode ver-se 

nos enigmas das bodas a alusão à 
simbologia maçónica, com que o 
antigo administrador e presidente 
de câmara também pincelara a sua 
belíssima Casa da Mulra. Os Filis-
teus, inimigos da poderosa � gura 
bíblica, tinham popularmente – e 
apenas isso – a fama de povo igno-
rante, «que nada entende da arte», 
sendo ainda que, segundo a Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira
(Vol. XI, p. 170), a terminologia po-
pular chamava «� listeu» a qualquer 
«homem desajeitado e corpulento, 
bisarma, brutamontes». Talvez isto 
nos transporte para a postura positi-
vista, antidogmática e moralista dos 
republicanos iniciais, que tomavam 
o maioritário povo católico por ig-
norante, «bruto», que nada entendia 
de qualquer arte, uns autênticos «� -
listeus». Diz a lenda que Sansão fez 
o templo desabar sobre os chefes 
inimigos, mas também sobre o povo 
presente. De semelhante forma, o 
vigoroso administrador de Paredes, 
ao impor o peso da Lei da Separação
(e não só) sobre os sacerdotes, pro-
vocou efeitos colaterais no seio do 
povo do concelho, com motins que 
originaram feridos e duas mortes. 

É certo que António Augusto 
não lograra derrubar os «templos», 
como não o conseguira fazer essa 
República jacobina que o prome-
tera pela voz de Afonso Costa. Mas 
as pesadas pedras que seriam der-
rubadas naqueles revolucionários 
anos não deixariam de cair sobre si 
próprio e com estrondo, sepultando 
a sua memória. Não restou espaço 
para lembrança no concelho onde, 
a� nal de contas, este Sansão «im-
plantou» o regime republicano. 

Sem qualquer menção na topo-
nímia, omitido por toda a historio-
gra� a publicada posteriormente, à 
excepção da fotogra� a de coman-
dante na sede dos Bombeiros Vo-
luntários de Paredes, nada trouxe 
à memória a � gura histórica do pri-
meiro dos republicanos do concelho. 
A placa de presidentes a� xada à 
entrada dos actuais Paços do Con-
celho omite o nome de António 
Augusto. Por ironia ou nem tanto, 
a mesma placa faz constar como 
primeiro edil camarário do pós-5 de 
Outubro o «adesivo» José Augusto 
de Magalhães, o «republicano con-
vertido» que lhe sucedera no cargo.

António Augusto Gonçalves de Carvalho, o republicano histórico
que o concelho de Paredes esqueceu (ou quis esquecer).

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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Agenda CulturalAgenda Cultural
De 17  a  30  de  setembroDe 17  a  30  de  setembro

Efemérides 17 de setembro
1630
No Massachusetts, EUA, é fundada a cidade de Boston;

1665
Em Londres, UK, é declarada a epidemia de peste bubónica;

1768
Morte de Manuel da Maia, aos 98 anos, um dos projetistas de Lisboa, logo após o terramoto 
de 1755;

1771
Morte de Tobias Smollet, aos 51 anos;

1787
É assinada a primeira constituição política dos EUA;

1793
A França � xa a Lei, os salários e os preços;

1809
Pelo Tratado de Paz de Friedrichshaven com a Suécia, a Rússia obtém a Finlândia, embora 
Napoleão se recuse a reconhecer esse tratado;

1846
Guiné Portuguesa. O comandante francês Baudin, o� cial da marinha, prestou auxílio à Praça 
de Bissau quando os Grumetes e os Papéis a atacaram. Provou-lhe o seu reconhecimento o 
Governador da mesma, e o Governador de Cabo Verde dirigiu-lhe uma lisonjeira carta de 
agradecimento. Também a Corveta americana “Preble” concorreu igualmente para pôr os re-
voltosos em debandada;

1850
Abílio Guerra Junqueiro, escritor e diplomata, nasce em Freixo de Espadacinta;

1900 – Proclamação da Comunidade da Austrália como uma união federal de seis colónias 
britânicas;

1901
Nasce, em Vila do Conde, o escritor José Régio;

1922
António Agostinho Neto nasce em Kaxikane, Icolo e Bengo, na então Colónia de Angola, foi o 
primeiro presidente da República Popular de Angola;
- José António de Almeida, presidente da República, é o primeiro estadista português a visitar 
o Brasil desde a independência;

1978
O Acordo de Paz entre o Egito e Israel é assinado em Cap David, EUA;

1980
Morte de Jean Piaget, 84 anos, notável psicólogo suíço;

1994
Morte de Karl Popper, 92 anos, notável � lósofo britânico de origem austríaca;

2004
Espanha, França, Holanda e Portugal estabelecem acordo para sistema de segurança militarizada;

2006
Morte do arquiteto José Sommer Ribeiro, aos 82 anos- Do seu currículo consta: ex-diretor da 
Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, do Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdi-
gão, Grande O� cial da Ordem do Infante D. Henrique e Grande O� cial da Ordem de Mérito;

2009
Miguel Barbosa, dramaturgo, prosador e poeta português, é distinguido com a Medalha Jor-
ge Amado pela União Brasileira dos Escritores. 

PUBPUB

PAREDES                                                                                             
Dia 19  |  Paredes
10h00 – Entrega de prémios do concurso “O Maior da Minha Aldeia”

Dia 20  |  Facebook e Youtube Câmara de Paredes
17h00 – Tertúlia “Viagens pelo Mundo”, moderadora Ana Viriato e participante Patrícia Cam-
pos, autora do livro de viagens “Onze | Nove”

De 25 a 27  | Paredes
Jornadas Europeias do Património: Património e Educação

Dia 25  |  Biblioteca Municipal de Paredes
Das 09h00 às 18h00 – Exposição documental “Cruzeiros da Independência – um legado 
do passado para o futuro”

Dia 26  | Facebook e Youtube Câmara de Paredes
11h00 – “Cruzeiro da Independência – 1940 em Paredes”, enquadramento histórico e expli-
cação do Cruzeiro da Independência da Praça José Guilherme 

Dia 26  |  Facebook e Youtube Câmara de Paredes
15h30 – Hino de Paredes – 1940, pelo Coro Feminino do Conservatório de Música de Paredes

Dia 26  | Facebook e Youtube Câmara de Paredes
18h30 – Roteiro dos Cruzeiros da Independência no concelho de Paredes

Dia 27  |  Praça José Guilherme, Paredes
09h00 – Passeio de carros: Rota dos “Brasileiros Torna Viagem” em clássicos

LOUSADA
Dias 25, 26 e 27  |  Lousada
Jornadas Europeias do Património

Dia 25  |  Centro de Interpretação do Românico
21h30 – “Património Vivaz”, encontro informal com a comunidade escolar para debate de 
questão da atualidade de Património e História

Dia 27  |  Lousada
09h00 – “Caminhada pelo fogo do inferno”, percurso com visita interpretada e animação tea-
tral estabelecido pelos caminhos do Românico 

PAÇOS DE FERREIRA
Dia 19  |  Casa da Cultura da Seroa, Paços de Ferreira
21h30 – Espetáculo “Insónia”, com Fernando Mendes
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GOMES DE SOUSA

Nota prévia 
Manuel Luís Nogueira [Baltar, 11 de Março de 1774 – Porto, 7 

de Maio de 1829] na sequência da revolta de 16 de Maio de 1828 
foi nomeado – pela junta rebelde – Junta Provisória Encarregada 
de manter a Legítima Autoridade de D. Pedro IV - Juiz de Fora em 
Aveiro a 30 de Maio. Tomou posse a 4 de Junho! Em Agosto entrou 
na Cadeia da Relação do Porto. Ouviu a sentença a 9 de Abril de 
1829 e a 7 de Maio morreu na Forca.

Não sei quando aderiu à Causa Liberal. Sei que em 1820 há 
várias notícias da sua actividade política.

Talvez tivesse alguma ligação ao Sinédrio que era uma asso-
ciação secreta fundada em 1817 pelo juiz do Tribunal da Relação 
do Porto Manuel Fernandes Tomás e pelo juiz do Tribunal dos 
Órfãos do Porto José da Silva Carvalho e que foi preponderante 
na preparação e execução da Revolta. Este juiz Silva Carvalho dei-
xou-nos um “Memorandum sobre os acontecimentos do dia 24 
de Agosto de 1820” que relata todos os acontecimentos até 17 de 
Outubro.

Aqui � cam dois documentos que nos elucidam sobre o seu 
empenho na revolta liberal do Porto a 24 de Agosto de 1820. – [TT. 
Requerimentos – Expediente geral – Ministério do Reino, maço 
846, processo 58].

1 – Requerimento de Manuel Luís Nogueira, Juiz de Fora na 
Póvoa de Varzim, solicitando a remuneração pelos actos pratica-
dos após a proclamação dos Liberais em 24 de Agosto de 1820.

Senhor
Diz Manuel Luís Nogueira actual Juiz de Fora da Vila da Póvoa de 

Varzim, que, vendo o Suplicante cortada a comunicação do Governo 
instalado na Cidade do Porto com os habitantes desta Cidade, e Pro-
víncias do Sul, e conhecendo o quanto era interessante instruir os Po-
vos por meio dos Manifestos, Proclamações, & mais Papéis Públicos, 
que tenham aparecido, desde o dia 24 de Agosto próximo passado, 
foi voluntariamente oferecer-se ao Governo para ir voluntariamente 
levar todos os ditos papéis, e persuadir os Povos, pelas muitas rela-
ções que tinha nesta Cidade, aceitou-se-lhe a oferta, e logo passou o 
mesmo Governo a fretar uma pequena Embarcação do Algarve, de 
que era Mestre Manuel da Silva, partiu no dia 10 de Setembro com 
destino a entrar no Porto de Lisboa, porém, sendo informado por al-
guns Pescadores de que no dito Porto estava um novo Registo presi-
dido pelo ex-Ministro Casal Ribeiro, dirigiu-se ao Porto de Setúbal; e 
sendo depois igualmente informado de que ali estava um Brigue, foi 
obrigado a sair na Serra de Sesimbra, e daí se encaminhou por terra 
para a dita Cidade, onde entrou na noite do dia 14 de Setembro do 
ano próximo passado, fez logo patentear os ditos Documentos, e 
persuadiu de viva voz a todas as pessoas tanto do seu conhecimento 
como a muitas outras do estado em que se achava a Cidade do Porto, 
& Províncias do Norte; tanto assim que, saindo na manhã do dia 15 
um Edital do Governo, em que dava o falso anúncio de ter marchado 
o General Silveira sobre a Cidade do Porto com um exército, foi logo 

MANUEL LUÍS NOGUEIRA E O 24 DE AGOSTO
desmentido pelo Suplicante, dando a certeza da sua fuga: Viu o Su-
plicante dois Governos legítimos, e conhecendo as tristes consequên-
cias que daqui se podiam seguir, passou a procurar o meio de fazer a 
conciliação, e para isso se apressentou ao Governo, a quem informou 
de tudo o que havia, e dele conseguiu prontamente a reunião de dois 
a um só, como se vê da Atestação junta passada pelo Escrivão, que 
então era, do Juiz do Povo: Foi o Suplicante, o que conduziu um dos 
Ofícios de Participação da instalação, e reunião, o qual entregou na 
Cidade de Coimbra ao Governo, que aí se achava, e daí se recolheu 
para sua casa, fazendo todas as despezas à sua custa, à excepção 
das do Barco, que o Governo afretou, o que tudo pode informar o Ilus-
trissimo Deputado José Ferreira Borges,que então servia de Secretário 
do Governo, instalado na Cidade do Porto: pretende pois o Suplican-
te ser contemplado no número das pessoas, que concorreram para o 
feliz dia 15 de Setembro, deixando ao arbítrio de Vossa Majestade a 
remuneração dos seus serviços.

Pede a Vossa Majestade se digne tomar em contemplação o ex-
posto, certi� cando-se da verdade, ou seja, pelo dito Ilustríssimo De-
putado, que serviu de Secretário, ou pelos mais Membros do Governo, 
que viram, e presenciaram parte dos factos, e a outra, além de estar 
atestada pelo Escrivão, pode ser informada pelas pessoas, que servi-
ram no Governo desta Cidade, e com as quais o Suplicante tratou.

Espera receber mercê
Manuel Luís Nogueira 

2 – Certi� cado das diligências efectuadas em Lisboa por Ma-
nuel Luís Nogueira a 15 de Setembro de 1820.

Veríssimo José da Veiga actual Escrivão do Povo desta Cidade de 
Lisboa e seu Termo por Sua Majestade Fidelíssima que Deus Guarde, 
&a

Atesto, e Certi� co, e quando seja preciso juro aos Santos Evange-
lhos em como Manuel Luís Nogueira Advogado na Cidade do Porto 
chegou a esta de Lisboa em o dia 14 de Setembro do corrente ano, 
e como no dia quinze do mesmo mês se desenvolveu o memorável 
acto de nossa Regeneração Política, estando eu no Paço do Governo 
ali me foram enviadas pelo mencionado Nogueira uma porção de 
Proclamações e mais papéis publicadas pelo Governo instalado no 
Porto tudo debaixo de um sobrescrito para mim, o que tendo visto o 
requerimento popular deitei das janelas para o Povo [xxx] que estava 
no Rossio, e como bem conhecesse quem mo tinha dirigido o � z intro-
duzir para falar com os Governadores a� ançando a sua probidade, e 
então o sobredito Nogueira fez o importante serviço de asseverar a 
boa opinião e desejos do bem do Governo do Porto, ouvindo em res-
posta as mais virtuosas intenções do de Lisboa o que energicamen-
te concorreu para a mais � rme união dos dois Governos, e este foi o 

mesmo Nogueira incumbido de levar os regulares ofícios que o Go-
verno desta Cidade enviava para o do Porto os quais me foram entre-
gues, e eu os dei ao dito Nogueira que apenas os recebeu se pôs logo 
em jornada, e posso asseverar, que ele concorreu e� cazmente para a 
melhor união comportando-se decididamente a favor de nossa pre-
sente causa o que tudo a� rmo pela muita certeza em que estava do 
que se passava, por isso que muito de perto envolvido nos actos de 
nossa Regeneração cooperei em grande parte para ela como é bem 
constante.

Lisboa, 30 de Setembro de 1820.
O Escrivão do Povo. Veríssimo José da Veiga
Reconheço a letra do sinal supra de Veríssimo José da Veiga. 

Lisboa 23 de Agosto de 1821. António Nunes Soares Correia 
N.º 4131. Pagou quarenta réis de selo Porto Agosto 28 de 

1821.
Notas
Desta diligência não dá conta a ‘Gazeta de Lisboa’, nem o ‘Gé-

nio Constitucional’ que começou a publicar-se no Porto a 2 de Ou-
tubro de 1820, nem no ‘Correio Brasiliense’ que se publicava em 
Londres.

Após a Revolução Liberal houve-se eleições para deputados 
que � zeram a primeira Constituição e a família real apressou-se a 
regressar a Lisboa.

António Nunes Soares Correia, tabelião público de notas da 
cidade de Lisboa com escritório ‘detrás da igreja da Conceição Ve-
lha’ em 1807. 

Veríssimo José da Veiga, Escrivão do Povo da Cidade de Lis-
boa, seu Termo, e Casa dos Vinte e Quatro por Sua Majestade Fi-
delíssima. Foi O� cial da Secretaria da Direcção da Comissão dos 
Negócios de Roma. Em 30 de Junho de 1821 fez um requerimento 
solicitando a graça da Propriedade do Ofício de Escrivão do Depó-
sito Público da Repartição da Corte.

Nota complementar
Junto com estes documentos encontra-se um requerimento 

de Manuel Luís Nogueira, a El-Rei, sobre uma questão burocrática 
que se prende com outro assunto pertinente.

DUNQUERQUE

PREAMBULO
É viagem digna do preâmbulo de melhor 

editor, e mais eu não sei quem foi o viajante. 
Homem de letras e de ilustríssima prosápia era. 
Isso verá o leitor. Os conventos do Minho eram 
as suas estalagens. Refazia o corpo no refeitó-
rio e o espírito nas bibliotecas beneditinas. Via-
java no Minho como já hoje ninguém pode via-
jar. As estradas não valem os mosteiros da Con-
gregação de S. Bento. Hoje anda-se; naquele 
tempo andava-se, comia-se, lia-se nas livrarias 
e sobejava tempo de escrever as impressões 
de viagem. Os viajantes de agora, se revezam 
o prazer de percorrerem alguns quilómetros 
de bom caminho com os tédios e depredações 
das estalagens, recolhem-se às suas almejadas 
vivendas tão botos de entendimento que não 
há tirar-lhes mais trabalho literário que a sobre-
posição colunar das adições que representam 
as unidades, dezenas, centenas, milhares e de-
zenas de milhares refundidas em bifes de ce-
bolada, em frigideiras de Braga, em pastéis de 
Guimarães, em tudo quanto se livrou de pagar 

UM VIAJANTE NO MINHO EM 1785
o autor da seguinte viagem, cujo editor sou.

Não acho termo ajustado ao merecimen-
to deste sujeito, que solapou sua glória no 
anónimo manuscrito. Que desprendimento! 
Que sonegação de talentos que podiam co-
lher juro grande dos louvores da posteridade!

Segue a notícia de como há oitenta e um 
anos se viajava neste jardim de Portugal

C. Castelo Branco

LEMBRANÇA DO QUE VI E PASSEI NA JOR-
NADA QUE FIZ AO MINHO NO ANO DE 1785

Saí de Tondela a 16 de Outubro de 1785, 
pelas 9 horas da manhã, com bom tempo, e 
cheguei a Vilar pelas 10. Nesta terra se pode 
dizer acaba o formoso e aprazível Vale de 
Besteiros. Aqui se fez encontrado comigo 
Frutuoso Entalhador , que me fez muito boa 
companhia e me entreteve todo este dia, con-
tando-me os melhores riscos de tribunais do 
reino, que, diz, vira quase todos.

Depois de passar por Boaldeia, não mau 

Tondela - Pelourinho de S. João do Monte

lugar e muito bom país, fui jantar a Basconha 
debaixo de um grande parreiral, onde se junta-
ram mais de quarenta pessoas a ver-me comer; e 
posto que eu levava – que o bom velho António 
Francisco me ofereceu – carne de porco e tudo 
o que tinha em casa, aceitei-lhe só vinho e uma 
grande broa para a besta, pelo que não quis levar 
dinheiro, o que me obrigou, pois que não tinha 

conhecimento algum com ele. 1 Fiquei demasia-
damente agradado da gente deste povo, que 
me pareceu a mais inocente e sincera do reino.

(Continua na próxima edição)

1 Vê-se que o autor tinha em vista imortalizar António 
Francisco. Vingou o intento.

(Nota do Editor)

Fotos de Marco
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LORDELO

Maria da Glória 
Ferreira da Silva

Faleceu (com 85 anos)

Maria da Glória Ferreira da 
Silva faleceu no passado dia 8 
de setembro, com 85 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua Rio Ferrei-
ra, n.º 567, Lordelo, Paredes. Era viúva de Augusto 
de Sousa Jorge.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Luzia Ferreira
Teixeira

Faleceu (com70 anos)

Luzia Ferreira Teixeira fa-
leceu no passado dia 15 de 
setembro, com 89 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Cruzeiro do 
Vinhal, n.º 162, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
Agostinho Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
domingo, dia 20 de setembro, às 9 horas na cape-
la de Nossa Senhora do Alívio do Vinhal, Lordelo, 
agradecendo também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

VANDOMA

Rosa Maria
Nunes Gomes
Faleceu (com 48 anos)

Rosa Maria Nunes Gomes 
faleceu no passado dia 9 de 
setembro, com 48 anos de idade. Era natural de 
Vandoma, Paredes e residente na Rua da Serra-
ção, n.º 64, Vandoma, Paredes. Era viúva de Car-
mindo Manuel Rodrigues dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Gaudêncio Ferreira 
Barbosa

Faleceu (com 61 anos)

Gaudêncio Ferreira Barbo-
sa faleceu no passado dia 2 de 
setembro, com 61 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua José Dias 
Carneiro, n.º 279, Lordelo, Paredes. Era casado 
com Maria Isaura Moreira da Silva Alves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

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

LORDELO

Rosa Amélia
Teixeira Soares

de Moura
Faleceu (com 85 anos)

Rosa Amélia Teixeira Soares 
de Moura faleceu no passado dia 12 de setembro, 
com 85 anos de idade. Era natural de Boim, Lousa-
da e residente na Rua do Lisboano, n.º 36, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Joaquim Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebra-
da sábado, dia 19 de setembro, às 19:30 horas na 
igreja paroquial de Lordelo, agradecendo tam-
bém, desde já, a todos os que participarem nesta 
eucaristia.

BESTEIROS

Albertina Moreira 
Pacheco

Faleceu (com 54 anos)

Albertina Moreira Pacheco 
faleceu no passado dia 12 de 
setembro, com 54 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Travessa 20 de 
Junho, n.º 39, Besteiros, Paredes. Era casada com 
José Jacinto Bessa dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que 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. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será celebrada quin-
ta-feira, dia 17 de setembro, às 19 horas na igreja 
paroquial de Besteiros, agradecendo também, des-
de já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

VANDOMA

António Maria de 
Sousa do Vale
Faleceu (com 63 anos)

António Maria de Sousa do 
Vale faleceu no passado dia 11 
de setembro, com 63 anos de idade. Era natural 
de Mouriz, Paredes e residente na Rua Senhora do 
Bom Sucesso, n.º 144, Vandoma, Paredes. Era viú-
vo de Maria da Conceição Martins Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

BITARÃES

Maria Albertina de 
Carvalho Teixeira

Faleceu (com 85 anos)

Maria Albertina de Carva-
lho Teixeira faleceu no passado dia 31 de agos-
to, com 85 anos de idade. Era natural de Real, 
Amarante e residente em Bitarães, Paredes. Era 
solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

VILELA

Agostinho Dias 
Ferreira

Faleceu (com 55 anos)

Agostinho Dias Ferreira fale-
ceu no passado dia 15 de setembro, com 55 anos 
de idade. Era natural de Vilela, Paredes e residente 
em Figueiró, Paços de Ferreira. Era casado com 
Maria da Conceição Moreira Malheiro dos Reis 
Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

BEIRE

Luís Maria Teixeira 
Ferreira

Faleceu (com 70 anos)

Luís Maria Teixeira Ferreira 
faleceu no passado dia 6 de setembro, com 70 
anos de idade. Era natural de Covas, Lousada e re-
sidente em Beire, Paredes. Era casado com Maria 
Adelina Ribeiro da Rocha.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

BITARÃES

Maria Emília de 
Magalhães Mendes

Faleceu (com 81 anos)

Maria Emília de Magalhães 
Mendes faleceu no passado dia 5 de setembro, 
com 81 anos de idade. Era natural e residente em 
Bitarães, Paredes. Era viúva de Manuel Augusto de 
Oliveira Malheiro Freitas.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

GONDALÃES

José
da Costa Pereira

Faleceu (com 86 anos)

José da Costa Pereira fale-
ceu no passado dia 8 de setembro, com 86 anos 
de idade. Era natural de Louredo, Paredes e resi-
dente em Gondalães, Paredes. Era casado com 
Maria do Carmo Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

Fernando Moreira 
da Silva

Faleceu (com 84 anos)

Fernando Moreira da Silva 
faleceu no passado dia 11 de 
setembro, com 84 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua do Barreiro, n.º 48, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Maria Madalena Ferreira Soares que 
deixa na maior dor juntamente com seus � lhos, 
netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia do seu saudoso extinto, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

O Jornal
"O PAREDENSE" 

envia às famílias
dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

Necrologia  |  Passatempos  |  Diversos

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigorosa 
e isenta.
2 – Defesa � rme dos valores mais emble-
máticos do concelho de Paredes em áreas 
como a política, religião, desporto, socie-
dade e do seu património cultural e arqui-
tetónico.
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, as-
segurando a dignidade e privacidade das 
pessoas. 

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

Palavras cruzadas

Sopa de letras

Sudoku

Descubra as 9 diferenças

HORIZONTAIS
1. Amor ao saber; 3. Institui a celebração do 
Dia Mundial da Filoso� a; 5. Filósofo do perío-
do clássico da Grécia Antiga, dizia que a sua 
sabedoria era limitada à sua própria ignorân-
cia: “Só sei que nada sei” (c. 469-399 a.C.); 6. 
Re� etir cogitar; 7. O único criador do univer-
so, é omnipotente (pode fazer tudo), é om-
nisciente (sabe tudo), é livre e é in� nitamente 
bom (teísmo); 10. Discípulo de Sócrates, é o 
primeiro � lósofo cujas obras foi preservada 
uma parte signi� cativa, o que permite recons-
truir com grande � dedignidade as traves mes-
tras do seu pensamento (427-347 a. C.); 11. 
Um dos mais in� uentes � lósofos de sempre, 
discípulo de Platão, autor da obra “Metafísica”, 
composta por 14 livros sobre � loso� a geral; 
14. Verdade (…), proposição evidente mas 
indemonstrável, porque é necessária a toda 
a demonstração e que, por consequência, 
constitui, de facto e de direito, a primeira cer-
teza de que se parte para raciocinar; 16. Proje-
to de Joana Rita Sousa (� loso� a para crianças 
e criatividade); 19. Alegoria da (…), situação 
imaginada por Platão no Livro VII de “A Repú-
blica” para representar os diferentes tipos de 
ser que, segundo ele, existem e a condição 
em que nos encontramos em relação ao seu 
Conhecimento; 21. Karl (…), � lósofo alemão 
que apresenta uma interpretação materialista 
da história, cujo objetivo é transformar a so-
ciedade mediante uma atividade revolucio-
nária consciente das condições objetivas em 
que se exerce (1818-1883); 23. Georg Wilhelm 
(…), pensador alemão geralmente conside-
rado como o “último � lósofo da totalidade”, 
tendo marcado o culminar da ambição de 
sistematismo racional ao tentar integrar to-
dos s domínios da realidade numa arquitetó-
nica englobante que só encontra paralelo em 
Aristóteles e em São Tomás de Aquino (1770-
1831); 24. Dar existência a; 25. Uma das disci-
plinas fundamentais da � loso� a.

VERTICAIS
2. Estado de grande satisfação, contenta-
mento; 4. E a apreensão de qualquer “coisa” 
por meio do pensamento e a capacidade de 
tomar presente ao pensamento “aquilo” que 
se apreender; 7. René (…), � lósofo, matemá-
tico e cientista francês, considerado o inau-
gurador da época moderna da história da 
� loso� a e primeiro representante da corren-
te racionalista, tendo colocado como núcleo 
da pesquisa � losó� ca o problema do conhe-
cimento: “Penso, logo existo” (1596-1650); 8. 
Descrição de um lugar ou de uma sociedade 
humana ideais e, a maior parte das vezes, 
constitui, ao mesmo tempo, uma crítica da 
sociedade do autor e uma sugestão de refor-
mas sociais a implementar ou de objetivos 
a atingir; 9. Verdade (…), verdade que con-
siste na conformidade do pensamento ou 
da a� rmação com um dado factual, material 
ou não; 12. Perceber por meio de sentidos; 
13. Jean-Paul (…), � lósofo, dramaturgo, ro-
mancista e militante político francês cuja 
obra desenvolve essencialmente uma tese: 
o homem é liberdade e de� ne-se pelo que 
faz (1905-1980); 15. Verdade (…), verdade 
que consiste no acordo do pensamento con-
sigo mesmo, na ausência de contradição; 
17. Conjunto de proposições estruturadas 
entre si que visam resolver um problema ou 
explicar um fenómeno; 18. Paul (…), pintor 
francês, autor da obra “De onde viemos? 
Quem somos? Para onde vamos?” (1897); 20. 
S. Tomás de (…), um dos maiores � lósofos 
do período medieval, italiano, em 1323 foi 
canonizado pelo Papa João XXII que argu-
mentou que apesar de não ter feito milagres, 
cada problema � losó� co a que respondeu 
representa um verdadeiro Milagre (1225-74); 
22. Immanuel (…), � lósofo alemão, um dos 
pensadores mais in� uentes da modernida-
de, notabilizou-se, entre outros, pelas suas 
três Críticas à Razão (1724-1804).Centenas

Dezenas
Dividir
Maior
Menor 
Milhares
Multiplicar
Somar
Subtrair
Unidades

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Cete

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Ordinária

Nos termos legais e estatutários, convo-
cam-se os senhores Associados da Associa-
ção Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Cete, no pleno uso dos seus direitos, a reu-
nirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que 
terá lugar no próximo dia 27 de setembro de 
2020, pelas 10h00, no salão Nobre do Quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Cete, com a se-
guinte ordem de trabalhos:

1. Leitura da ata da assembleia anterior;

2. Apresentação, discussão e aprovação do re-
latório de contas do exercício de 2019;

3. Discussão de outros assuntos de interesse 
dos associados.

Cete, 12 de setembro de 2020

A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

Dra. Ana Paula Monteiro Teixeira Gomes

Nota: Se à hora marcada não houver quórum, 
a Assembleia funcionará meia hora depois, no 
mesmo local, com qualquer número de Asso-
ciados e com a mesma ordem de trabalhos.
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A ASEP -Associação de Empresas de Paredes - tem a decorrer o   Projeto "Capacitar 
e Quali� car", aprovado no âmbito do Portugal 2020. Este sistema de incentivos visa 
apoiar  micro, pequenas e médias empresas (PME) dos setores do comércio, serviços e 
indústria do Concelho de  Paredes, até 50 por cento a fundo perdido. 

A intervenção nas PME contempla: realização de diagnósticos organizacionais, 
estudos de Benchmarking, estudos de Business Improvement, estudos de Lean Ma-
nagement; criação, produção e reformulação da imagem das PME; a criação/ refor-
mulação de websites; marketing digital (e-mail marketing, gestão de redes sociais e 
publicidade online); registos de marca; implementação e certi� cação de PME pelas 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001.

Para mais informações
contacte-nos pelo email geral@aseparedes.pt

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

A ASEP pretende promover o aumento da capacidade de competitividade das PME do Concelho de Paredes, mediante um conjunto 
integrado de intervenções formativas:

Estas ações visam a curto, médio e longo prazo, intensi� car a formação dos empresários e gestores, assim como dos trabalhadores das 
empresas, apoiadas em temáticas associadas à inovação e mudança. 

Nesse contexto apresentou e viu aprovado o seu projeto de formação Ação , enquadrado no Sistema de Incentivos às empresas no âm-
bito da Quali� cação e Internacionalização do COMPETE 2020.

O objetivo é contribui para o reforço de competências dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de 
gestão, assim como os trabalhadores das empresas, através de:
Aumento da quali� cação especí� ca dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e 

modernização das empresas;
Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação;
Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercambio de boas práticas.

FAÇA PARTE DESTA MUDANÇA
Contacte-nos pelo email geral@aseparedes.pt 

Cofi nanciado por:

PUB


