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NãO FALtAm méDICOS DE FAmíLIA 
Em pAREDES E pENAFIEL

Os concelhos de Paredes e Pe-
nafiel, assim como o de Castelo de 
Paiva, têm 99% dos seus utentes 
cobertos por médico de família. E, 
dentro em breve, deixará de haver 
pessoas sem um clínico atribuído 
no centro de saúde da sua área de 
residência. A garantia foi dada pela 
directora do Agrupamento de Cen-
tros de Saúde (ACES) do Tâmega II 
Vale do Sousa Sul durante a apre-
sentação dos resultados do triénio 
2012/2015. 
 Na cerimónia que decorreu em 
Penafiel, na passada segunda-
feira, Sandra Rita revelou, igual-
mente, indicadores que colocam 
os centros de saúde da região em 
patamares superiores à média da 
região e do país. Um maior núme-
ro de rastreios oncológicos efec-
tuados a mulheres e homens dos 
três concelhos é apenas um dos 
exemplos.

pOpuLAçãO COm ACESSO 
FACILItADO A CONSuLtAS

Em 2012, 18% dos 178 mil utentes 
dos centros de saúde de Paredes, 
Penafiel e Castelo de Paiva não 
disponham de médico de família. 
Esta percentagem foi baixando 
ao longo dos últimos três anos e, 
em Outubro deste ano, apenas 1% 
das pessoas não tinha um clínico 
atribuído. “E, dentro em breve, te-
remos mais três médicos que vão 
suprir as necessidades. Não fosse 
esta instabilidade política, todos 
os nossos utentes já teriam médico 
de família”, referiu Sandra Rita. Em 
Penafiel, onde o ACES do Vale do 
Sousa Sul apresentou o resultado 
do trabalho realizado no último tri-
énio, Sandra Rita assegurou que, 
hoje, a população da região tem 
um maior acesso aos cuidados de 
saúde primários e, como exemplo, 
realçou a taxa utilização global de 
consultas, que atingiu os 90,2%. 
Uma percentagem bem superior 
aos 56% da média da Administra-
ção Regional de Saúde do Norte 
(ARSN) e aos 49,8% da média na-
cional.

mAIS muLHERES E CRIANçAS 
COm VIgILâNCIA méDICA

Os centros de saúde de Paredes, 
Penafiel e Castelo de Paiva tam-
bém se têm destacado no desem-
penho assistencial. Em 2012, ape-
nas 29% das mulheres em idade 
fértil eram acompanhadas nos 

Não fAltAm méDIcoS De fAmílIA em PAreDeS e PeNAfIel

Rastreio 
de doenças 
oncológicas 
é maior na 
região

É também nesta região 
que mais pessoas realizam 
rastreios de doenças onco-
lógicas. Em 2014, 71,5% das 
mulheres entre os 25 e os 65 
anos efectuaram o exame 
que, vulgarmente, se deno-
mina por papanicolau. Um 
número superior ao do ano 
de 2013 e, mais uma vez, à 
média da região e do país, 
que é de 57,4% e 49,8%, res-
pectivamente. Os dados são 
semelhantes para as mulhe-
res que, entre os 50 e os 70 
anos, realizaram uma ma-
mografia.
 Os homens de Paredes, 
Penafiel e Castelo de Paiva 
também fazem mais exa-
mes relacionados com a 
detecção precoce do cancro 
rectal.
 Os números do ACES do 
Vale do Sousa Sul são, ainda, 
animadores no que diz res-
peito ao acompanhamento 
de utentes com diabetes e 
hipertensão. O mesmo se 
pode dizer relativamente a 
utentes com problemas de 
álcool e tabagismo.

centros de saúde, mas em 2014 
esse número subiu para os 71,5%. 
Diga-se que a média nacional para 
este item é de apenas 49,8%. Os 
resultados do ACES Vale do Sousa 
Sul são melhores do que a média 

do país também no que diz respei-
to à percentagem de crianças, en-
tre os zero e os 11 meses, com seis 
ou mais consultas médicas de vi-
gilância e ao número de crianças 
até aos dois anos vacinadas. “São 

menos dinheiro gasto com 
exames e medicamentos

Os dados revelados na últi-
ma segunda-feira mostram que 
os centros de saúde do ACES do 
Vale do Sousa Sul conseguiram, 
ao longo dos últimos três anos, 
realizar mais consultas, acom-
panhar mais doentes, efectuar 
mais exames e, simultanea-
mente, gastar menos dinheiro 
com meios complementares de 
diagnóstico e medicamentos. 
Na região, cada utente signi-
ficou, no final de 2014, um in-
vestimento de 121 euros em 
exames como radiografias, TAC 

ou ressonâncias magnéticas. No 
país, este custo médio foi de 152 
euros.
 Por usa vez, o custo médio de 
medicamentos por utente era, 
até Outubro deste ano, de 138,9 
euros, enquanto esse valor para 
a média nacional era de 167 eu-
ros.
 Para este resultado terá con-
tribuído o facto de, nos centros 
de saúde do ACES do Vale do 
Sousa Sul, o consumo de gené-
ricos ser mais elevado do que a 
média de Portugal. 

os melhores resultados possí-
veis”, defendeu Sandra Rita, para 
quem o facto de existirem mais 
unidades de saúde familiares em 
funcionamento ajudou a um de-
sempenho que, em quase todos 

os itens avaliados, ultrapassa as 
médias da ARSN e do país. “A par-
tilha de informação e a vontade 
de todos em fazer mais e melhor 
são fundamentais para alcançar 
estes resultados”, acrescentou.
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SEmANA EuROpEIA DA pREVENçãO DE 
RESíDuOS COm ACçõES DE SENSIbILIzAçãO

Decorre até domingo a Sema-
na Europeia da Prevenção de Resí-
duos, num conjunto de 261 acções 
dinamizadas pelos municípios que 
integram a Lipor, onde se inclui o 
concelho de Valongo que no plano 
da recolha selectiva é o segundo 
melhor posicionado do sistema in-
termunicipal.
 A marcar o arranque desta ini-
ciativa, no dia 21 de Novembro, a 
Lipor abriu as suas portas à popu-
lação durante a manhã para mais 
uma iniciativa “Sábados Verdes”. 
Neste dia os vistantes puderam 
fazer uma visita ao Centro de Tria-
gem Lipor e Horta da Formiga. O 
município de Valongo organizou 
várias acções e actividades lúdi-
cas para estimular a prevenção da 
produção de resíduos e a sua redu-
ção, envolvendo toda a população 
e evocando tradições concelhias 
como a lousa e a panificação. Para 
a abertura oficial do programa da 
Semana Europeia da Prevenção 
de Resíduos a Câmara de Valongo 
escolheu a Estação de Ermesin-
de, onde inaugurou a exposição 
EWWR2015 (European Week for 
Waste Reduction) e houve a actua-
ção da Escola de Dança “New Style” 
do Atlético Clube Alfenense. O pro-
grama de acções prossegue até dia 
29, incluindo, entre outros, cursos 
de compostagem caseira “Terra à 
Terra”, sessões fotográficas, divul-
gação de filmes promocionais, jo-
gos digitais e actuações do Rancho 
Infantil e Juvenil Padeirinhas de 
Valongo.

Até DomINgo PoDe PArtIcIPAr em mAIS De DUAS ceNteNAS De AcçõeS

ISAbEL RODRIguES mONtEIRO
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pLANO DE ACçãO DE 
VALONgO INCLuI pROjECtO 
DE RECOLHA SELECtIVA 
pORtA-A-pORtA

No âmbito da prevenção de re-
síduos, a Câmara de Valongo, 
como publicado, vai dar início no 
próximo ano ao designado PA-
PERSU  que é um plano de acção 
para alcançar as metas previstas 
no PERSU 2020 – Plano Estraté-
gico para a Redução de Resíduos 
Urbanos. O plano inclui um pro-
jecto-piloto de recolha selectiva 
porta-a-porta, a densificação da 
rede de ecopontos e o alargamen-

to da compostagem caseira e das 
hortas comunitárias. De realçar 
que, actualmente, com uma per-
centagem de 21,19 por cento de 
recolha selectiva, o município de 
Valongo é já o segundo mais bem 
posicionado dos oito municípios 
que integram a Lipor - entidade 
responsável pela gestão, valori-
zação e tratamento dos resíduos 
urbanos.
 Já na 7.ª edição, a Semana Eu-
ropeia da Prevenção de Resíduos 
tem vindo cada ano a reunir mais 
adeptos em torno das questões da 
prevenção de resíduos. A edição 
de 2014 teve lugar de 22 a 30 de 
Novembro de com a realização de 
888 acções a nível nacional e um 
total de 11 994 acções na Europa. 
A SEPR tem revelado assim uma 
iniciativa de grande importância 
no desenvolvimento da conscien-
cialização sobre a estratégia de 
prevenção de resíduos e na pro-
moção de boas práticas de pre-
venção.
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FuNçõES SOCIAIS AbSORVEm mAIOR 
FAtIA DO INVEStImENtO

O  Orçamento e Grandes Op-
ções do Plano para 2016 da Câma-
ra de Valongo tem uma dotação 
de 31,9 milhões de euros e, tal 
como nos anteriores, o documen-
to foi elaborado num contexto 
de cumprimento de um Plano de 
Ajustramento Financeiro. 
 Importa salientar que o Orça-
mento deste ano apresenta um li-
geiro aumento, de 0,49 por cento, 
em relação ao ano em vigor, o que 
segundo o município significa 
um “contínuo esforço de conso-
lidação orçamental”. Destes 31,9 
milhões de euros, destinam-se 
a investimento pouco mais de 2 

orçAmeNto reVelA “coNtíNUo eSforço De coNSolIDAção orçAmeNtAl”

ISAbEL RODRIguES mONtEIRO
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milhões e 735 mil euros. A maior 
fatia do Plano Plurianual de In-
vestimento, que apresenta um 
“aumento pouco significativo 
relativamente ao ano anterior”, 
vai para as funções sociais, com 
uma dotação de 1,109 milhões de 
euros. No âmbito das Funções So-
ciais onde se insere a Educação, 
a Acção Social, a Cultura, o Des-
porto e o Ambiente, conforme se 
pode ler no documento, destaca-
se o projecto de requalificação 
do parque escolar do concelho, 
com um dotação de 200 mil euros 
e que prevê intervenções nas es-
colas do Lombelho, da Azenha, da 
Costa e da Estação. Segundo o do-
cumento, realçam-se uma série 
de projectos de índole social, de-
signadamente o reforço do Plano 

de Emergência de Apoio Alimen-
tar, o fornecimento de refeições 
nos estabelecimentos escolares e 
o Fundo de Emergência Social.  

muNICIpALIzAçãO DO 
EStáDIO DOS SONHOS COm 
DOtAçãO DE 350 mIL EuROS

No PPI destaca-se ainda a dotação 
de 350 mil euros para a aquisição 
e municipalização do Estádio de 
Sonhos, em Ermesinde, cuja de-
claração de utilidade pública foi 
solicitada ao Governo durante 
este ano e aguarda ainda respos-
ta. Ainda no que ao Desporto diz 
respeito está contemplada a re-
alização de contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo 
no valor de 170 mil euros mais 

25.750 euros, o que represen-
ta um aumento de 18 por cento 
para a formação desportiva de jo-
vens. Um valor que, no entender 
do PSD, não significa um maior 
apoio monetário aos clubes, uma 
vez que entraram mais clubes 
para a lista dos que são apoiados 
e tal pode mesmo significar que 
alguns recebam um valor inferior 
ao ano transacto. Nesse sentido, 
o PSD entende que devem ser mu-
dadas as regras de atribuição dos 
apoios aos clubes com formação 
desportiva. 
 Do PPI faz novamente parte o 
estudo para reabertura das pis-
cinas de Campo e Sobrado, bem 
como o estudo para pista de atle-
tismo, ambas com uma dotação 
de apenas mil euros. Também as 

oficinas de promoção do Brin-
quedo Tradicional Português e 
da Regueifa, do Pão e do Biscoito 
são contempladas no Orçamento, 
embora com baixa dotação. A sua 
concretização, como tem frisado 
o presidente da Câmara, depende 
de recursos financeiros prove-
nientes do quadro comunitário 
de apoio.
 As Grandes Opções do Plano 
para 2016 incluem ainda a dupli-
cação da verba para o Orçamento 
Participativo Jovem, no valor de 
40 mil euros, para apoio a quatro 
projectos. 
 Em matéria de Ambiente, a 
aposta recai na implementação 
do PAPERSU Valongo (plano de 
acção para alcançar as metas 
previstas no PERSU 2020 – Plano 
Estratégico para a Redução de 
Resíduos Urbanos) que arranca-
rá em 2016 e inclui um projecto-
piloto de recolha selectiva porta 
a porta, a densificação da rede 
de ecopontos e o alargamento da 
compostagem caseira e das hor-
tas comunitárias.

ORçAmENtO VIAbILIzADO SEm uNANImIDADE

Três semanas depois de a pri-
meira versão do Orçamento e 
Grandes Opções do Plano ter sido 
chumbado com os votos contra 
dos vereadores da oposição, a Câ-
mara de Valongo viu o documen-
to, revisto e alterado, aprovado, 

execUtIVo INtroDUzUI AlterAçõeS ProPoStAS Pelo PSD
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com a abstenção do PSD e o voto 
contra da CDU.
 A proposta de orçamento de 
31,9 milhões de euros para 2016, 
agora aprovado, sofreu “altera-
ções de cosmética” como resumiu 
o presidente da Câmara Munici-
pal de Valongo, referindo-se ao 
primeiro documento chumbado 
no passado dia 30 de Outubro. De 
referir que o PSD condicionou, 

na altura, a viabilização do docu-
mento, ao reforço do apoio des-
portivo às colectividades que fa-
zem formação às camadas jovens, 
bem como a existência de uma 
rubrica que reforçasse o apoio às 
Instituições Particulares de Soli-
dariedade Social (IPSS). Passadas 
três semanas, o novo documen-
to reflecte esses “contributos”. 
Segundo José Manuel Ribeiro o 

apoio à formação de camadas jo-
vens nos clubes concelhios já pre-
via um aumento de 11 por cento 
e agora passou a um reforço de 
18 por cento. No que ao apoio às 
IPSS diz respeito, foi aberta uma 
rubrica nos apoios na área so-
cial que prevê uma dotação de 20 
mil euros para investimentos em 
equipamentos, colocando de par-
te que este seja utilizado em des-

pesa corrente das associações.
 José Manuel Ribeiro aprovei-
tou para, mais uma vez, recordar 
os constrangimentos financeiros 
impostos pelo Plano de Apoio à 
Economia Local (PAEL) e pelo 
Fundo de Apoio Municipal. 
 João Paulo Baltazar, vereador 
do PSD, rejeitou a classificação 
de “cosmética”, sublinhando a im-
portância das medidas que impli-
cam juventude e população mais 
desprotegida. “As boas medidas 
são aquelas que não têm gran-
de impacto financeiro mas têm 
grande impacto na vida das pes-
soas”, disse, acrescentando que 
as propostas foram feitas “dentro 
da razoabilidade política e finan-
ceira” e que “naquilo que no nos-
so programa interceptar com o 
do PS sentimo-nos legitimados a 
pressionar para se cumprir”.  
 A CDU manteve o voto contra, já 
expresso na primeira proposta de 
documento. Adriano Ribeiro cri-
ticou o “ambiente de alarmismo” 
criado após o chumbo do orçamen-
to, sublinhando que o presidente 
da câmara “não aceitou alterar o 
documento na primeira discussão 
para se vitimizar”. Considerando 
que José Manuel Ribeiro “fez o or-
çamento olhando para o seu umbi-
go”, o vereador da CDU condicionou 
a mudança do sentido de voto em 
futuros orçamentos a “um sinal de 
que haverá ruptura no caminho 
das concessões e mais investimen-
to na habitação social”.
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O nosso sucesso 
é O seu crescimento

Acreditamos que o sucesso do seu negócio 
depende de um crescimento sustentavel,  
por isso desenvolvemos soluções unicas, 

adequadas a cada caso.

Rui Cunha 
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Av. Bombeiros Voluntários, Edf. Nova Paredes, Loja 33, 4580 053 Paredes

Autarquia celebrou 
Contratos-
programa de 
Desenvolvimento 
Desportivo

A Câmara Municipal de Valongo 
assinou, esta quarta-feira, os Contra-
tos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com 24 clubes do conce-
lho. A atribuição dos apoios, no valor 
global de 170.750 euros, que contem-
pla a época desportiva 2015/2016, foi 
aprovada em reunião de câmara, na 
semana passada, por unanimidade.
 De salientar que o município de 
Valongo, tendo em conta aspectos e 
valores inerentes ao relacionamento 
com o movimento associativo, tem 
traçado como linha orientadora, há 

mUNIcíPIo AtrIBUIU Um totAl De 170.750 eUroS A DIStrIBUIr Por 
24 clUBeS
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vários anos, fomentar e promover o 
desporto nas camadas jovens, apoian-
do as associações e clubes desporti-
vos que desenvolvam a sua actividade 
no concelho, através da celebração de 
Contratos-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo. Os Contratos-Pro-
grama visam a continuidade das par-
cerias de sucesso estabelecidas com o 
movimento associativo desportivo do 
concelho, no sentido de minimizar di-
ficuldades e constrangimentos finan-
ceiros inerentes ao seu exercício, em 
sintonia com o trabalho de formação 
desportiva e contribuindo, desta for-
ma, para o desenvolvimento da sua 
qualidade com benefícios directos 
para as crianças e jovens atletas. 

Workshop 
de lingua 
gestual este 
sábado

Este sábado realiza-se 
mais uma sessão da inicia-
tiva Sábados Fantásticos, 
às 11h00, no Pólo de Leitu-
ra de Ermesinde/Vila Bea-
triz.
 Desta vez, decorrerá um 
workshop “Língua Gestual 
Portuguesa” para crianças, 
dinamizado por Patrícia 
Pinto, da Escola Superior 
de Enfermagem do Porto.
 O objectivo é dar a conhe-
cer esta diferente forma de 
comunicação, através de 
algumas noções básicas.

Exposição e venda 
de presépios no 
museu 

É inaugurada esta sexta-feira 
a Exposição de Presépios e Venda 
de trabalhos de artesãos conce-
lhios e de alunos da Escola Bá-
sica Vallis Longus que vai estar 
patente no Edifício do Turismo, 
Museu e Arquivo Municipais. Po-
der-se-ão admirar cerca de 340 
presépios nos mais variados ma-
teriais, cores e formatos, de uma 
coleccionadora de Valongo. Como 
complemento, será possível pro-
ceder à aquisição de exemplares 
saídos da lavra de 17 artesãos 
concelhios.
 Estas exposições podem ser vi-
sitadas até 8 de Janeiro de 2016, 
durante o horário normal de fun-
cionamento do espaço - segunda 
a sexta-feira das 9h00-12h30 e 
das 14h00-17h30 - e nos domin-
gos - 29 de Novembro, 6, 13, e 20 
de Dezembro de 2014, entre as 
15h00 e as 18h00. Aos domingos 

mAIS De 340 PreSéPIoS exPoStoS 

haverá realização de trabalhos 
ao vivo. 
 Serão realizadas visitas guia-
das, sob marcação. 

montra de Natal 
da bugiada e 
mouriscada

No ceNtro De DocUmeNtAção DA BUgIADA e moUrIScADA

Durante a quadra na-
talícia, o Centro de Do-
cumentação da Bugiada 
e Mouriscada acolhe a 
iniciativa “Montra de Na-
tal da Bugiada e Mouris-
cada”. Trata-se de uma 
exposição e venda de 
objectos de arte e arte-
sanato alusivos à temá-
tica da festa do S. João 
de Sobrado.
 O certame, des-
tinado ao público em 
geral, tem entrada gra-
tuita. Começou esta 
terça-feira e prolon-
ga-se até 8 de Janeiro 
de 2016.
 À margem da 
exposição e venda 
está prevista a reali-
zação de workshops 

dinamizados por al-
guns dos artistas que apresentam 
trabalhos.
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pAçOS DE FERREIRA

mONjAS SEm DINHEIRO pARA ObRAS Em mOStEIRO 
COm pRObLEmAS DE CONStRuçãO

Em Paços de Ferreira há um 
mosteiro edificado há apenas 11 
anos, mas que já apresenta graves 
problemas de construção. A obra, 
que custou três milhões de euros, 
foi feita por uma pequena empresa 
do Marco de Canaveses a pedido 
das carmelitas descalças da Ordem 
da Virgem Maria do Monte Carmelo 
que, garantem, não vão recorrer a 
Tribunal para que as deficiências 
construtivas sejam resolvidas. No 
entanto, sem dinheiro para avan-
çar com as necessárias interven-
ções, as 18 monjas que vivem em 
Carvalhosa temem pela sua se-
gurança e saúde. E vão tentando, 
através da venda dos produtos que 
confeccionam, angariar verbas 
que lhes permitam reparar aquilo 
que é mais premente. Mas hóstias, 
artesanato ou bolos e licores são 
vendidos em pequenas quantida-
des, o que não permite amealhar 
as verbas fundamentais para, por 
exemplo, fazer uma vistoria aos 
alicerces do mosteiro.

mOStEIRO SEmpRE Em 
ObRAS

“Não vamos pedir nada a nin-
guém, pois a nossa ambição hu-
mana é ganhar para o pão do 
dia-a-dia. Só queríamos que nos 
comprassem mais dos nossos 
produtos para pouparmos uma 
verba que nos permitisse fazer 
uma visita técnica aos alicerces 
do mosteiro. Estamos preocupa-
das com o seu estado e com o que 
possa acontecer”, refere a priore-
sa Vera Maria de Jesus.
 A principal responsável da co-
munidade monástica radicada em 
Paços de Ferreira já lamenta o dia 
em que trocaram o mosteiro que 
habitavam na cidade do Porto pela 
Quinta de Bande, situada na paca-
ta freguesia de Carvalhosa. “Mu-
dámos devido à falta de espaço e 
do barulho que existia na cidade”, 
recorda. No dia da mudança, a 16 
de julho de 2001, os vários hectares 
de pinhal doados pela Ordem Bene-
ditina Portuguesa eram um sonho 
que ganhou forma três anos depois 
com a conclusão de um mosteiro 
que tem três mil quadrados de área 
de construção e que inclui 30 celas 
monásticas, sala capitular, refei-
tório, biblioteca, sala de formação, 
locutório e cozinha. Existe ainda 
uma igreja e vários ateliers de 
trabalho. A obra significou, já com 
equipamentos incluídos, um inves-

moSteIro foI coNStrUíDo há 11 ANoS e cUStoU trêS mIlhõeS De eUroS. AlIcerceS De eDIfícIo com INfIltrAçõeS PoDem eStAr A ceDer

timento de três milhões de euros, 
angariados através do Programa 
de Investimentos e Despesas de 
Desenvolvimento da Administra-
ção Central (500 mil euros), da Dio-
cese do Porto (500 mil euros) e da 
venda do edifício que ocupavam 
no Porto (1,2 milhões de euros). O 
restante dinheiro foi conseguido 
com donativos, peditórios e com 
um empréstimo bancário de outros 

pORmENORES 

- O Mosteiro de Bande está clas-
sificado como Monumento de In-
teresse Público. As missas cele-
bradas na igreja são públicas. 

- Uma das principais fontes de 
financiamento das monjas é a 
venda de hóstias. “Mas as livra-
rias católicas substituíram-nos 
por concorrência estrangeira. 
Perdemos dois terços da produ-
ção”, lamenta a prioresa.

- As monjas são especialistas em 
restauro de paramentaria anti-
ga, iluminura, caligrafia antiga 
e iconografia bizantina.

- Elementos da comunidade mar-
cam presença em vários eventos 
para vender artesanato religio-
so e confeitaria conventual. Um 
deles é Mercado de Verão, que 
tem lugar em frente ao edifício 
da Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira.

- As monjas necessitam de cinco 
mil euros mensais para suportar 
a despesa com o mosteiro. Só o 
valor da factura de eletricida-
de varia entre os 900 e os 1200 
euros. “E para poupar temos o 
mosteiro quase às escuras”, ga-
rante a prioresa. 

500 mil euros. Apesar do elevado 
valor da obra, o mosteiro começou 
a apresentar graves problemas de 
construção um ano após a sua con-
clusão. “Houve um assentamento 
do solo nos claustros, apareceram 
grutas de água debaixo da cave e o 
rego foreiro rebentou. Verificámos 
que o aterro que foi feito não teve 
a qualidade indispensável. Usaram 
entulho em vez de pedra”, revela a 

prioresa.
 Mais tarde, apareceram infil-
trações nas paredes, os caixilhos 
das janelas ficaram podres de-
vido à humidade e o chão come-
çou a ceder em diferentes locais. 
“Contactámos a empresa que fez 
a obra, mas esta não assumiu a 
responsabilidade. Não reclamos 
os nossos direitos em tribunal 
porque não queremos problemas 

com ninguém”, acrescentou Vera 
Maria de Jesus.
 As monjas preferiram avançar, 
a expensas próprias, com algu-
mas das obras mais urgentes. 
Uma das quais, orçamentada “em 
milhares de euros”, desviou todas 
as águas pluviais dos claustros. 
“Esta intervenção tentou evitar 
que o chão continuasse a abater”, 
explica a religiosa. 
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Dissolução e liquiDação aDministrativa 
Da empresa

O procedimento administrativo de dissolução e liquidação 
de uma empresa pode ter início por iniciativa da própria 
empresa ou entidade comercial, ou pode ser instaurado 
pelo conservador do registo comercial. 

As empresas, os seus membros, os respectivos sucessores, 
os seus credores e os credores de sócios de responsabilida-
de ilimitada podem iniciar o procedimento administrativo 
de dissolução apresentado um requerimento nos serviços 
de registo competente quando a lei o permita e ainda quan-
do: 

- por período superior a um ano, o número de sócios da so-
ciedade for inferior ao mínimo exigido por lei, excepto se 
um dos sócios for uma pessoa colectiva pública ou entidade 
a ela equiparada por lei para esse efeito;
- a actividade da sociedade que constitui o objeto contratu-
al se torne de facto impossivel;
- a sociedade não tenha exercido qualquer actividade du-
rante dois anos consecutivos;
- a sociedade exerça de facto uma actividade não compre-
endida no obejto contratual;
- uma pessoa singular seja sócia de mais do que uma socie-
dade unipessoal por quotas; 
- a sociedade unipessoal por quotas tenha como sócio único 
outra sociedade unipessoal por quotas;
- se verifique a impossibilidade insuperável da prossecução 
do objeto da cooperativa ou a falta de coincidência entre o 
objeto real e o objeto expresso nos estatutos da coopera-
tiva;
- ocorra a diminuição do número de mebros da cooperativa 
abaixo do mínimo legalmente previsto por um período de 
tempo superior a 90 dias e desde que tal redução não seja 
temporária ou ocasional. 

Neste requerimento, o interessado deve pedir o reconhe-
cimento da causa de dissolução da empresa, apresentar 
documentos ou requerer diligências de prova úteis para o 
esclarecimento dos factos com interessa para a decisão. 

boletim jurídico 
Nº 182 / 2015  
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NãO SE LEmbRA DE tER 
bALEADO AmIgO

Sérgio Alves, 39 anos, começou, 
no início desta semana passada, a 
ser julgado pelo crime de tentativa 
de homicídio no Tribunal de Pena-
fiel. O crime foi cometido em Março 
deste ano, quando Sérgio baleou 
três vezes o amigo Celso Oliveira. 
Os dois homens estavam juntos a 
beber no café Barclay, em Sanfins 
de Ferreira, Paços de Ferreira  e, na 

homem De 39 ANoS eStá A Ser jUlgADo Por ter ANDADo AoS tIroS em cAfé De SANfINS De ferreIrA

mais de 50 projectos 
apoiados pelo balcão das 
Empresas

Em apenas dois meses, o Bal-
cão das Empresas, instituído pela 
Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira, com objectivo de apoiar 
o tecido empresarial local e atrair 
novos empresários, já tem em cur-
so 52 processos de investimento no 
concelho, diz nota de imprensa da 
autarquia.
 “O balcão tem vindo a prestar 
apoio aos empresários e às empre-
sas pacenses no registo de marcas e 
patentes, no licenciamento e criação 

em DoIS meSeS

de empresas, na gestão de oportuni-
dades de negócios e esclarecimento 
de dúvidas acerca de fundos comuni-
tários, no âmbito do Portugal 2020”, 
concretiza a mesma fonte. 
 Segundo a autarquia, o Balcão 
das Empresas tem, na sua vertente 
empresarial, promovido a diploma-
cia económica através da captação 
de novos investimentos para o mu-
nicípio, contando já com uma lista 
de vários empresários nacionais e 
internacionais dispostos a instalar 

novas empresas em Paços de Fer-
reira. O município diz que disponi-
biliza terrenos para investimento 
no concelho, a preços controlados e 
competitivos no mercado, que ron-
dam entre cinco e 15 euros por me-
tro quadrado nas zonas industriais.
 O Balcão das Empresas fun-
ciona nas instalações da Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira, 
de segunda a sexta-feira, em ho-
rário normal de atendimento ao 
público (09h00 – 18h00). 

FILIpA COStA

jurista

Renato Vicente & Associados 
Sociedade de Advogados, R.L.
Sociedade de Advogados de responsabilidade limitada

altura, ninguém soube explicar as 
razões para o sucedido. Perante os 
juízes, também Sérgio não avançou 
com qualquer justificação. “Não me 
lembro do que se passou. Estava al-
coolizado”, disse.
 Também Celso se mostrou, pe-
rante o colectivo de magistrados, 
surpreendido com os acontecimen-
tos daquela noite. “Não discutimos. 
Mas quando eu fui à porta do café 
ele disse ‘vais já tu’ e deu-me três 
tiros”, recordou.
 A vítima ainda admitiu que foi in-

terpelado pelo agressor por causa 
de uma alegada dívida relacionada 
com uma motorizada, mas que de-
pressa a questão ficou resolvida. 
“Nunca tive problemas com ele. 
Não havia motivo nenhum para ele 
me fazer aquilo”, referiu.

bALEOu AmIgO, DESpEDIu-SE 
DA FAmíLIA E FOI DEtIDO A 
bEbER NOutRO CAFé

O caso aconteceu numa noite de 
Março último, quando os homens 
estavam num café de Sanfins de Fer-
reira. Sérgio Alves chegou ao estabe-
lecimento visivelmente embriagado, 
de arma à cintura e meteu conversa 
com Celso Oliveira. Os dois homens 
conheciam-se e até estiveram a be-
ber juntos antes de ter acontecido a 
tentativa de homicídio. 
 Já no exterior do café Barclay, 
Celso foi baleado no pescoço e na 
cabeça e teve de lutar pela vida en-
quanto esteve internado no Hospi-
tal São João, no Porto. Os tiros pro-
vocaram o pânico entre os clientes 
do estabelecimento. “Toda a gente 
ficou com medo e algumas pessoas 
esconderam-se na casa de banho”, 
descreveu uma das pessoas que as-
sistiu aos acontecimentos.
 Após os disparos, Sérgio Alves 
fugiu e dirigiu-se a casa para se 
despedir da mulher e da filha. Em 
seguida, rumou a um café de Fi-
gueiró, também no concelho de 
Paços de Ferreira, onde foi detido 
pela GNR. Neste momento, está em 
prisão preventiva.
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buRLAS: é pRECISO DESCONFIAR E DENuNCIAR 

Porque prevenir é melhor que 
remediar, a Guarda Nacional Re-
publicana continua a realizar, re-
gularmente, sessões de esclare-
cimento sobre burlas. A semana 
passada, a Biblioteca Municipal 
Professor Vieira Dinis, em Paços 
de Ferreira, foi o palco de mais 
uma, desta vez organizada pela 
ProSénior – Universidade Sénior 
de Paços de Ferreira, em parceria 
com o Destacamento Territorial 
da GNR de Felgueiras, no âmbito 
do programa “Operação Idosos 
em Segurança 2015”. 
 Cerca de três dezenas de senio-
res marcaram presença e ouvi-
ram os guardas relembrar conse-
lhos que até nem são novos, mas 
são muitas vezes esquecidos. 
Numa sessão interactiva e com 
partilha de histórias falou-se de 
como actuam os burlões, como 
melhorar a segurança em casa e 
na rua e como reagir em situa-
ções de burla.  
 “É preciso ter sempre o pé 
atrás” e desconfiar de desco-
nhecidos bem-falantes, salienta 
a GNR. E é preciso denunciar a 
burla ou a tentativa de burla para 
evitar que outras aconteçam. 

82 CASOS DE buRLA 
REgIStADOS Até mEADOS DE 
NOVEmbRO 

Entre 2010 e Setembro de 2015, 
a Guarda Nacional Republicana 
registou, cerca de 20 mil casos de 
burlas em Portugal Continental. 
Em 2014, a GNR sinalizou 3.554 
burlas e, nos primeiros nove me-
ses do ano em curso, já tinha re-
cebido 2.875 denúncias por este 
tipo de crimes. Os números desta 
força de segurança mostram que 
o Porto é o distrito com mais ca-
sos registados e que os principais 
burlados são os idosos. A maioria 
das burlas é praticada por falsos 
funcionários da Segurança So-
cial, ou de empresas da electrici-
dade e telefones. 
 Os números do Destacamento 
Territorial da GNR de Felgueiras, 
relativos aos postos territoriais 
de Freamunde, Lousada e Paços 
de Ferreira, mostram um ligeiro 
aumento de casos registados en-
tre 2013 e 2014. No primeiro ano 
foram denunciados 42 casos de 
burla, a maioria em Paços de Fer-
reira. No ano passado o número 
subiu para os 57 casos, mais uma 
vez com o posto de Paços de Fer-
reira a registar o maior número. 
De realçar, que a maioria das bur-

ProSéNIor e DeStAcAmeNto terrItorIAl DA gNr De felgUeIrAS PromoVerAm mAIS UmA SeSSão De eSclArecImeNtoS PArA IDoSoS

las inclui-se na categoria “outras 
burlas”, que integra os frequentes 
casos de conto do vigário e burlas 
a idosos. 
 Em 2015, até meados de Novem-
bro, este Destacamento Territo-
rial já tinha registado 82 casos de 
burla no total, 38 deles nos con-
celhos de Lousada e Paços de Fer-
reira. Destaque para alto número 
de “outras burlas”, mas também 
para as burlas relacionadas com 
fraude bancária e informáticas 
ou nas comunicações. 

buRLõES DIzEm SEmpRE quE 
quEREm AjuDAR

Porque os casos repetem-se, mui-
tas vezes com os burlões a usa-
rem os mesmos métodos, a GNR 
tem um programa destinado a 
esclarecer os idosos sobre a for-
ma como actuam estas pessoas e 
como reagir perante uma situa-
ção de burla. 
 Desta vez, estiveram na Bibliote-
ca Municipal Professor Vieira Dinis 
a falar para uma plateia de cerca 
de três dezenas de pessoas, sobre-
tudo alunos da Universidade Sé-
nior de Paços de Ferreira. A sessão, 
interactiva, permitiu aos seniores 
irem colocando questões e falando 
sobre algumas experiências pelas 
quais já tinham passado. 
 “Porque é que os idosos são os 
alvos preferenciais dos burlões?”, 
perguntou um dos militares da 

GNR que participa nestas sessões 
de esclarecimento. “São mais fá-
ceis de levar”, refere um sénior. “E 
acreditam que temos dinheiro em 
casa”, diz outro. “E porque vivem 
muitas vezes sozinhos e em locais 
isolados”, acrescenta o guarda. 
 Explica-se o que é uma burla: 
“acontece quando alguém com 
uma conversa convincente nos 
leva a fazer o que não queremos”. 

E o perfil do burlão envolve quase 
sempre pessoas bem vestidas e 
bem-falantes, que, muitas vezes, 
até sabem o nome de quem vão 
burlar e outras informações pes-
soais. Na maioria dos casos apre-
sentam-se como funcionários da 
Segurança Social, do banco, do 
gás, da electricidade e da água, 
ou mesmo como familiares e ami-
gos. “Dizem sempre que querem 

ajudar”, explicam os militares da 
GNR. Vêm trocar notas porque 
perderam a validade ou saíram 
de circulação; substituir o cartão 
multibanco velho por um novo; 
entregar uma encomenda de um 
filho ou familiar, pedindo dinhei-
ro em troca, entre outros. Tam-
bém há casos em que telefonam 
e dizem que foram premiados 
e atraem as pessoas a um local 
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para receber o prémio, tentando 
vender-lhes produtos. 
 Ainda em Maio deste ano, o Des-
tacamento recebeu uma queixa 
sobre um caso de burla em Mei-
nedo, Lousada, quando um casal 
de idosos foi abordado por um 
alegado cobrador da EDP. O ho-
mem pediu acesso ao contador e 
à última factura de electricidade 
e disse aos seniores que tinham 
que pagar imediatamente 150 eu-
ros porque a factura estava fora 
de prazo. A mulher foi buscar di-
nheiro ao piso superior da casa e 
voltou com 270 euros na mão, ten-
do o burlão agarrado no dinheiro 
e pondo-se em fuga. Quando se 
apercebeu o marido ainda pediu 
socorro, mas de nada adiantou. 
 “Quanto menos falarmos me-
lhor e é preciso ter sempre o pé 
atrás”, salienta a GNR, lembran-
do outro método de burla que se 
tem tornado frequente, a falsa co-
brança de quotas dos bombeiros. 

CHAVES DEbAIxO DE um 
tApEtE Ou DE um VASO 
EStãO pROIbIDAS

E porque os conselhos nunca são 
demais, a força de segurança lem-
brou alguns, que a maioria até já 
conhecia, mas que nem sempre 
põem em prática. Não abrir a por-
ta a estranhos e espreitar primei-
ro a uma janela para confirmar a 
identidade das pessoas; não dei-
xar ninguém entrar em casa sem 
ter a certeza de quem é ou pedir 
sempre identificação a quem diz 
ser da companhia do gás, luz e te-
lefone são alguns deles. 
 Depois não se deve dar dados 
pessoais pelo telefone ou dizer-se 
sozinho. Deve-se evitar ter grandes 
quantias em dinheiro em casa e ou-
tros objectos de valor à vista e dei-
xar uma luz acesa quando se sai à 
noite. Chaves debaixo de um tapete 
ou de um vaso estão proibidas. Em 
caso de férias ou ausência prolon-
gada, informaram os guardas, a 
GNR tem um programa gratuito de 
vigilância à casa.  
 Em caso de burla, referiram, é 
essencial que a vítima tente man-
ter a calma e não mostre nervo-
sismo, e que tente pedir socorro, 
no caso de não estar sob ameaça. 
Por outro lado, não se deve ofe-
recer resistência física e deve-
se tentar memorizar elementos 
sobre a pessoa que nos abordou, 
como traços físicos, a roupa que 
usa, o carro e a direcção que to-
mam quando fogem. 
 E “é preciso apresentar quei-
xa e denunciar”, salienta a GNR. 
“Mesmo quando a burla não se 
concretiza devem alertar as au-
toridades para que outros não 
caiam”, explicaram os guardas 
aos seniores. 
 Em média, os guardas Jorge 
Sampaio e Bruno Ventura têm re-
alizado três sessões por semana, 

CuIDADO COm OS FALSOS CObRADORES DE quOtAS DOS bOmbEIROS 

O método não é novo, mas nos 
últimos meses têm-se sucedido 
os casos de burlões a fazer-se 
passar por cobradores de quotas 
das corporações de Bombeiros e 
delegações da Cruz Vermelha da 
região. Os principais burlados 
são, mais uma vez, os idosos, so-
bretudo os que vivem sozinhos ou 
isolados. 
 O VERDADEIRO OLHAR tem 
vindo a noticiar alguns desses 
casos. Em Agosto deste ano, uma 
mulher de 74 anos, de Caíde de 
Rei, Lousada, ficou sem 212 euros 
depois de ser abordada por um 
indivíduo que se fez passar por 
cobrador de quotas dos Bombei-
ros Voluntários de Lousada. O ho-
mem identificou-se como sendo 
da associação humanitária e dis-
se que vinha cobrar os 12 euros 
anuais pedidos aos associados. 
Quando a sénior se dirigia dentro 
de casa para buscar o dinheiro, o 
indivíduo, que nunca saiu do veí-
culo, perguntou-lhe se conseguia 
trocar duas notas de cem euros 
para facilitar os trocos. A septu-
agenária disse que sim e voltou 

cASoS têm SIDo freqUeNteS NA regIão 

com 212 euros que entregou ao ho-
mem, que pôs-se em fuga mal rece-
beu o dinheiro. 
 Um caso semelhante aconteceu 
em Freamunde, Paços de Ferrei-
ra, na mesma altura. Uma mulher 
de 76 anos ficou sem 120 euros em 
mais uma falsa cobrança. Concei-
ção Ferreira estava sozinha em 
casa quando ouviu um carro bu-
zinar e veio à porta. Um homem, 
entre os 40 e os 50 anos perguntou-
lhe se era sócia dos bombeiros e 
disse vir cobrar a quota da corpo-

ração freamundense. Perguntou 
ainda se a idosa podia trocar uma 
nota de cem euros em duas de 50. 
Quando a sénior lhe entregou o di-
nheiro o homem deu-lhe um falso 
recibo e uma falsa nota. “Quando 
olhei para os papéis vi que não era 
nenhuma nota de cem euros. Per-
cebi logo que tinha sido enganada, 
mas o carro já tinha arrancado a 
grande velocidade”, contou a sep-
tuagenária ao nosso jornal. Um vi-
zinho chamou a GNR. 
 Um mês antes, em Frazão, ou-

sobre burlas, estupefacientes, vio-
lência doméstica, entre outros, e 
para vários públicos. As dúvidas 
são muitas vezes as mesmas, reco-
nhecem, mas é sempre bom relem-
brar e abordar novas burlas, como 
as bancárias ou pela internet. 

“NãO AbRO A pORtA A 
NINguém, VOu SEmpRE à 
jANELA”

Quem esteve na sessão achou es-
tes conselhos úteis. Foi o caso de 
Carlos Dias, 77 anos, e Maria Lau-
ra, de 67. “Ainda há poucos dias 
foi lá a casa um senhor tocar à 
campainha e perguntou se mora-
va sozinha. Fiz como disse o meu 
filho, disse que morava um polícia 
na parte de cima”, conta a sénior. 
 “Nós já sabemos quase tudo o 
que foi aqui dito”, reconhece o 
casal. Mas isso não evita que não 
se cometam erros. “Até há pouco 
tempo deixava a chave debaixo 
do tapete, agora já não faço isso. 
Dantes não tinha medo, agora te-
nho”, conta Maria Laura. 
 “Gostei muito da sessão. Vou 
daqui muito mais rica”, assegu-
ra Maria Cardoso. Além de obter 
mais informação para si, a sénior, 
prometeu levar estes conselhos 
a pessoas mais velhas e que vi-
vem sozinhas e isoladas na sua 
freguesia. “Não abro a porta a 
ninguém, vou sempre à janela. 
Nunca aconteceu nada, mas nun-
ca digo que estou sozinha, faço 

Há uma nova nota de 20 euros, 
mas não é preciso trocar as 
antigas 

Esta semana entrou em circu-
lação a nova nota de 20 euros, da 
série “Europa”, com mais seguran-
ça contra falsificações, tal como já 
aconteceu com as notas de cinco 
e 10 euros. 
 O Banco de Portugal sublinha 
que não é preciso trocar as notas 

antigas por estas. As notas de 20 
euros actuais continuarão a cir-
cular e podem continuar a ser uti-
lizadas normalmente. 
 O conselho é simples, se alguém 
lhe bater à porta e disser que vem 
trocar as notas antigas recuse e 
chame as autoridades. 

tra sénior foi burlada em 70 eu-
ros quando um indivíduo bem-
falante quis cobrar as quotas 
de associado da Cruz Verme-
lha de Frazão dela e da filha. A 
mulher, de 81 anos, ainda des-
confiou, já que o cobrador não 
era o mesmo do costume, mas 
o burlão explicou que o colega 
estava doente e mostrou saber 
o valor da quota (12,50 euros) e 
que a idosa também costumava 
pagar a da filha. A octogenária 
só tinha 20 euros na carteira e 
foi dentro de casa buscar uma 
nota de 50 euros para pagar as 
duas quotas, que perfaziam 25 
euros. Depois de receber a nota 
de 50 euros, o homem disse não 
ter troco e pediu à mulher tam-
bém a nota de 20 euros, dizen-
do que ia mais à frente, a casa 
de uma vizinha, fazer o troco. 
Como não recebeu recibo e o 
indivíduo tardava a voltar a 
mulher acreditou ter sido bur-
lada, tendo ligado para a Cruz 
Vermelha de Frazão que confir-
mou que não havia ninguém a 
fazer essa cobrança. 

sempre de conta que chamo pelo 
meu marido”, confessa. “Gostava 
que se fizesse estas sessões mais 
vezes, é preciso lembrar sempre 
estas informações”, acredita a 
pacense.  
 “Estamos todos sujeitos a ser 
enganados e a ter alguém a ten-
tar burlar-nos, até porque estas 
burlas estão cada vez mais re-
quintadas. O melhor é estarem 
alerta para se saberem defender”, 
defende Jorge Diogo, coordena-
dor da Universidade Sénior de 
Paços de Ferreira. A instituição 
já tinha realizado sessão idêntica 
há dois anos. “É preciso falar para 
prevenir as pessoas”, sustenta. 

Conceição Ferreira foi burlada em Agosto
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75 alunos na 
apresentação de 
“Orlando O caracol 
apaixonado”

A Biblioteca Municipal de Pe-
nafiel apresentou, no dia 18, o livro 
“Orlando O caracol apaixonado”, da 
autoria de Sérgio Mendes e Elias 
Gato. Esta actividade contou com a 
presença de 75 alunos das escolas 
do concelho de Penafiel. 
 A publicação deste livro é o re-
sultado do encontro do trabalho 
dos dois vencedores da segunda 
edição do Prémio Literatura Infan-
til Pingo Doce. 
 Os autores do livro explicam que, 
“este conto retrata uma história de 
amor e amizade, de um caracol mui-
to apaixonado que vive numa caixa 
de correio, na Horta de Dona Micas. 
Nessa horta existem imensos insetos 

lIVro foI gAlArDoADo com PrémIo De lIterAtUrA INfANtIl PINgo Doce

e animais que falam. Orlando, o cara-
col nunca teve sorte nos noivados, 
então começou por usar a internet 
de Dona Micas para namorar com as 
solteiras do mundo inteiro pelo Face-
book. No entanto, conheceu uma ca-
racoleta algarvia e decidiu viajar até 
ao sul para ser feliz.” 
 Lançado em 2014, o Prémio de 
Literatura infantil Pingo Doce pre-
tende estimular a emergência de 
novos talentos nas áreas da litera-
tura e do design gráfico e ilustra-
ção em Portugal. Este prémio visa 
identificar obras originais, de au-
tores ainda sem livros publicados, 
que incentivem o gosto das crian-
ças pela leitura.

Homem detido por 
tráfico de droga

O  Núcleo de Investigação Cri-
minal de Penafiel, em colabora-
ção com militares do Posto Ter-
ritorial das Termas de S. Vicente 
e de uma equipa cinotécnica do 
Destacamento de Intervenção do 
Comando Territorial do Porto, 
realizaram, na semana passada, 
uma operação que resultou na de-
tenção de um homem de 32 anos 

BUScAS forAm reAlIzADAS em rIo De moINhoS 

por tráfico de estupefacientes. 
 As autoridades realizaram 
duas buscas, na freguesia de 
Rio de Moinhos, e apreenderam 
1588 doses de haxixe, 379 doses 
de liamba, 270 euros, três tele-
móveis, quatro facas e objectos 
para corte e doseamento do pro-
duto estupefaciente, diz comuni-
cado. 
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Voto de louvor para 
penafidelense que salvou 
pessoas nos ataques terroristas 
em paris

A Câmara Municipal de Penafiel 
aprovou um voto de louvor a Marga-
rida de Santos Sousa, penafidelense 
que acolheu e escondeu, no prédio 
onde é porteira, várias pessoas, algu-
mas delas gravemente feridas, que 
escapavam do atentado terrorista, 
da sala de espectáculos Le Bataclan, 
em Paris.
 “A fatídica noite de 13 de Novem-
bro ficará para sempre marcada 
pela tragédia dos atendados terro-
ristas em Paris. Estamos perante 
um ataque à humanidade. Nesta 
situação de desgraça e desespero 
houve também muitos heróis. Ci-
dadãos que num acto de coragem e 
solidariedade colocaram em risco a 
sua própria segurança para salvar 
e socorrer as vítimas do ataque. A 
penafidelense Margarida Sousa 
fez parte desses heróis”, sustenta 

mArgArIDA De SANtoS SoUSA é NAtUrAl De gAlegoS 

o presidente da Câmara Municipal 
de Penafiel. “Naquele momento de 
terror, socorreu e abraçou inúme-
ras pessoas desesperadas à pro-
cura de segurança. O município 
distingue-a, com um voto de louvor, 
pelo seu altruísmo e pela coragem 

de proteger várias pessoas que fu-
giam à morte naquela trágica noi-
te”, acrescenta Antonino de Sousa. 
 Margarida de Santos Sousa tem 
57 anos, é natural do lugar de Casal 
Bom, na freguesia de Galegos e vive 
em Paris, há mais de 30 anos.

margarida de Santos Sousa em declarações à estação televisiva tVI

Livro “Sem coração” 
apresentado na 
biblioteca municipal 

O  escritor Miguel Miranda vai 
estar em Penafiel, esta sexta-fei-
ra, às 21h30, na Biblioteca Muni-
cipal, para a apresentação do seu 
livro “Sem Coração”.
 A apresentação do livro estará 
a cargo do escritor e jornalista 
penafidelense Germano Silva.
 Miguel Miranda é médico e au-
tor de vários romances, livros de 
contos e livros infantis. Recebeu 
o Grande Prémio de Conto da 
APE, pelo livro Contos à Moda do 
Porto (1996); o Prémio Caminho 
de Literatura Policial pelo livro 
“O Estranho Caso do Cadáver Sor-
ridente” (1997); e o Prémio Fialho 
de Almeida em duas ocasiões, pe-
los livros “A Maldição do Louva-a-
Deus” (2001) e 

eStA SextA-feIrA com A PreSeNçA Do jorNAlIStA PeNAfIDeleNSe 
germANo SIlVA

“Todas as Cores do Vento” (2013). 
 Foi finalista do Prémio PEN 
Narrativa 2012 (Todas as Cores 
do Vento) e do Prémio Violeta Ne-
gra 2014 do Festival de Literatu-
ra Policial de Toulouse (Donnez 
Leur, Seigneur, le Repos Éternel, 
edição francesa de Dai-lhes, Se-
nhor, o Eterno Repouso). 
 No catálogo da Porto Editora fi-
guram já os seus romances “Dai-
lhes, Senhor, o Eterno Repouso”, 
“Todas as Cores do Vento” e “A 
Paixão de K”, bem como o livro de 
contos “A Fome do Licantropo” e 
“Outras Histórias”.
 No livro “Sem Coração”, o autor 
fala do roubo do coração de D. Pe-

dro IV. “Dois homicídios, enca-
potados de morte natural, e o 
roubo do coração do rei D. Pe-
dro IV do mausoléu da igreja 
da Lapa, no Porto, são o pre-
texto para uma nova investi-
gação do detective privado 
Mário França. Por entre as 
linhas da narrativa, e pela 
voz do seu protagonista, 
naquela que é a primei-
ra obra ficcional sobre o 
coração do rei D.Pedro 
IV, bastião nacional da 
liberdade, Miguel Mi-
randa tece uma sincera 
homenagem à cidade 
do Porto e aos ideais 
da causa liberal, bem 
como uma análise his-
tórica, em particular 
ao momento que deu 
origem ao famoso 
epíteto de Invicta: o 
cerco da cidade”, diz 

a sinopse. 

Hospital acolheu V Encontro 
de Voluntariado

A Liga de Amigos do Hospital 
Padre Américo organizou, no pas-
sado sábado, o V Encontro de Vo-
luntariado que, este ano, foi dedi-
cado à abordagem aos cuidados ao 
doente em fim de vida com o tema 
“Do Cuidar ao Ser Cuidado”.
 Cuidar em contexto hospita-
lar tendo em conta a complexi-
dade e a vivência do doente foi 
a questão abordada na primeira 
palestra, “Os Cuidados Paliativos 
como resposta indispensável aos 
problemas no final da vida” sob 
a perspectiva da Equipa Intra-
Hospitalar de Suporte em Cuida-
dos Paliativos do CHTS, através 
das intervenções dos diferentes 
elementos das áreas médica, en-
fermagem, serviço social e psico-
logia.
 Na segunda parte do encontro, 
Cuidar no domicílio foi o mote 
para a palestra “A família como 
principal cuidadora: perspectiva 
da Equipa de Cuidados Continu-
ados Local do ACES Tâmega II e 
Vale do Sousa Sul. 

orgANIzADo PelA lIgA De AmIgoS Do hoSPItAl PADre AmérIco

 Foi ainda relembrado o proto-
colo de cooperação assinado a 
12 de Outubro, Dia Mundial dos 
Cuidados Paliativos, entre o Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e Sou-
sa (CHTS) e a Liga de Amigos do 
Hospital Padre Américo, que pre-

vê o envolvimento e apoio mate-
rial aos doentes dos Cuidados Pa-
liativos da área de influência do 
CHTS.
 Este sábado, a Liga de Amigos 
do Hospital Padre Américo come-
mora o seu 24.º aniversário.
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Inscrições abertas 
para a Corrida 
S. Silvestre 

Lousada vai ser palco da Corrida 
de S. Silvestre, que se realiza no dia 
19 de Dezembro, a partir das 17h30. 
As inscrições para os 10 quilómetros 
de extensão podem ser efectuadas 
até dia 15 de Dezembro, por um valor 
de oito euros.
 Em simultâneo vai ser realizada 
uma Caminhada Solidária, com um 
percurso de seis quilómetros, cuja 
receita das inscrições, que é de dois 
euros, reverte a favor dos Bombeiros 

reAlIzA-Se A 19 De DezemBro

presidente da Academia Olímpica Espanhola 
elogiou instalações desportivas do concelho

Na semana passada, Lousada 
recebeu o presidente da Academia 
Olímpica Espanhola para a par-
ticipação na acção de formação 
“Formar pelo Olimpismo para um 
Clube com Valores”. Conrado Du-
rantez teve ainda a oportunidade 
de efectuar uma visita ao Comple-
xo Desportivo.
 “Estou verdadeiramente im-
pressionado com a qualidade de 
quantidade das instalações des-
portivas em Lousada”, destacou o 
presidente da Academia Olímpica 
Espanhola. 
 Relativamente ao Olimpismo 
salientou a “importância de dar a 
conhecer o que verdadeiramente 
significa, na medida em muitos 
falam dele e poucos sabem o que 
é exactamente”. “O Olimpismo é 
como uma moeda corrente, mas 
que ninguém sabe exactamente 
o valor, mas que não é o despor-
to de alta competição; o olimpis-
mo é uma filosofia humanista, 
que pretende encontrar a paz no 

coNrADo DUrANtez eSteVe em loUSADA PArA fAlAr De olImPISmo

mundo entre os povos e a melhor 
compreensão entre as diversas 
comunidades através da prática 
do desporto”, referiu. 
 O responsável máximo da Aca-
demia Olímpica Espanhola adian-
tou ainda que “o desporto é um 
actividade muito barata, mais 
fácil e mais prática para a prepa-
ração física do ser humano, tendo 
a dupla vertente humana e social, 
que devem ser sempre considera-
das”. 
 Neste encontro esteve também 
presente o director da Academia 
Olímpica de Portugal, Fernando 
Costa, que destacou o facto de “o 
Olimpismo ser muito mais do que 
a realização dos Jogos Olímpicos 
realizados a cada quatro anos”. 
Teve ainda a oportunidade de 
destacar que “todos os princípios, 
valores e valência humanística e 
educativa devem estar presentes 
no papel que os treinadores têm. 
Isto porque os clubes têm uma 
função social de extrema impor-

tância junto da comunidade lo-
cal”.
 Marcaram presença nesta ini-
ciativa associada ao Ano Munici-
pal do Desporto, cerca de 70 pes-
soas ligadas à área desportiva. 

CONRADO DuRANtEz 
RECEbIDO NA CâmARA

No início da tarde de sexta-feira 
da semana passada, o presidente 
da Câmara Municipal de Lousada, 
Pedro Machado, recebeu o presi-
dente da Academia Olímpica Espa-
nhola, Conrado Durantez. 
 Neste encontro realizado no 
Edifício dos Paços do Concelho, o 
presidente da Academia Olímpica 

Espanhola disse que “desconhecia 
os monumentos românicos da re-
gião” e que iria regressar a Lousa-
da com a família. “O presidente da 
Câmara de Lousada ofereceu-me o 
livro da Rota do Românico, vou ler 
atentamente, parecendo-me uma 
região riquíssima em termos his-
tóricos”, afirmou.  

Voluntários de Lousada.
 Também os mais pequenos não são 
esquecidos e, a partir das 16h00, tem 
início a São Silvestre da Pequenada, 
cuja inscrição é grátis.
 O evento é promovido pela Ha 
Aventuras e conta com o apoio da Câ-
mara Municipal e Motoclube de Lou-
sada.
Para informações adicionais e ins-
crições deve ser utilizado o site www.
haaventuras.com.
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dezembro com

DesConto 

soLuções/Produtos:

residênciaL:
• Cabos e Condutores;
• Iluminação e Acessórios;
• Distribuição de Energia;
• Material de instalação e Antenas;

indústriaL:
• Automação e Controlo;
• Instrumentação e Segurança;
• Intercomunicação e CCTV;
• Redes e Telecomunicações;

mobiLiário:
• Iluminação;
• Perfis e Fitas de LED;
• Transformadores e Acessórios;
• Soluções à medida;

sinaLética:
• PVC Fotoluminiscente;
• PVC Opaco;
• Vinil;
• Plantas de Emergência;

5%*
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Câmara associa-se à 
“Semana da Diferença 
na Igualdade”

Lousada assinalou o “Dia In-
ternacional da Eliminação da 
Violência contra as Mulheres” 
com diversas actividades. A pri-
meira decorreu na Avenida Se-
nhor dos Aflitos, que recebeu 
uma demonstração de hóquei 
em campo designada “OK Girl”. 
No mesmo local realizou-se uma 
aula de zumba.
 Já no Espaço AJE, decorreu a 
apresentação do tema “Violência 
Doméstica – Estatística, legisla-
ção e Intervenção da GNR”. Esta 
iniciativa esteve a cargo da GNR 
Lousada, que teve a colaboração 
da Comissão de Protecção de 
Crianças e Jovens de Lousada.
 As comemorações deste dia 
terminam com uma aula de De-
fesa Pessoal, com Paulo Barros, 
campeão mundial de KYKUSHIN.    

pESSOAS COm DEFICIêNCIA 
tAmbém SãO LEmbRADAS

Já na próxima semana irá ser 
celebrado o “Dia Internacional 
das Pessoas com Deficiência”. A 
primeira iniciativa está marcada 
para a próxima quarta-feira, dia 
em que acontecerá, no Pavilhão 

AUtArqUIA comemorA DAtAS ImPortANteS com INIcIAtIVAS PArA A PoPUlAção

Municipal, uma demonstração/
experimentação de Parahóquei, 
promovida pela Federação Portu-
guesa de Hóquei.
 No dia seguinte, há uma pales-
tra sobre o autismo, tendo como 
oradora Fátima Nunes, do Insti-
tuto de Desenvolvimento. A par-
tir das 14h30, começa a sessão 
de esclarecimento que tem como 
mote “Terapias e Práticas”, com 
workshop de Reiki, Ioga e Pilates. 
Ambas as iniciativas vão realizar-
se na Biblioteca Municipal.

 O Espaço AJE recebe, a partir 
das 21h00, uma outra iniciati-
va intitulada “Igual`Arte num 
Café”. 
 Numa semana com diversas 
comemorações, o Dia Internacio-
nal do Voluntariado também vai 
merecer destaque com um Pas-
seio dos Voluntários que estão a 
apoiar instituições lousadenses. 
No sábado, data oficial da come-
moração, realiza-se um jogo da 
Seleção nacional de Parahóquei, 
no Complexo Desportivo.  

“por trilhos de Lousada” 
este domingo

com trAIl, mINI-trAIl e cAmINhADA 

Realiza-se no domingo o 2.º Trail 
“Por Trilhos de Lousada”, numa orga-
nização do Clube Lousada BTT a que 
a Câmara Municipal se associa.
 Esta edição vai contar com o Trail, 
com 25 quilómetros, Mini Trail, com 
15 quilómetros e ainda com uma Ca-
minhada Trail Solidária, de 10 quiló-
metros.
 As inscrições para o Trail e para o 
Mini Trail podem ser efectuadas até 
dia 15, por um valor de oito euros, au-
mentando o valor a partir dessa data 
para os 10 euros.
 No que respeita à Caminhada Trail 
Solidária tem um valor de três euros, 
que reverte a favor dos Bombeiros 
Voluntários de Lousada e da Lousa-
vidas.
 As inscrições podem ser efectua-
das em www.lousadabtt.net.
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gala do Desporto é este sábado 
Vão Ser homeNAgeADoS AtletAS, técNIcoS e clUBeS

Coligação visitou 
agrupamento Dr. 
mário Fonseca

em mAIS UmA reUNIão De trABAlho 

Continuando o ciclo de visitas 
de trabalho pelos Agrupamentos de 
Escolas de Lousada, os vereadores 
Leonel Vieira, Agostinho Gaspar e 
Cândida Novais, reuniram-se no dia 
18, com a direcção do Agrupamento 
Dr. Mário Fonseca, liderado por Er-
nestina Sousa, e com a presença dos 
presidentes de junta Armando Silva 
(União das Freguesias de Lustosa 
e Barrosas Santo Estevão), Fausto 
Oliveira (União das Freguesias de Sil-

“Formação de treinadores. 
psicologia e Coaching” este 
sábado

NA BIBlIotecA mUNIcIPAl 

As associações desportivas do 
concelho, em conjunto com a Câ-
mara Municipal de Lousada, estão a 
promover, pela primeira vez, a Gala 
do Desporto. As votações já foram 
realizadas e os resultados vão ser 
conhecidos este sábado, a partir das 
21h00, no Lousada Country Hotel. A 
entrada é livre.
 As nomeações foram efectuadas 
pelas associações, seguindo-se a vo-
tação da Comissão Reguladora que é 
composta por representantes de 11 
clubes das várias modalidades. Desta 
forma, foram destacados os quatro 
nomeados para cada prémio. 
 A cerimónia conta com a distin-
ção em três categorias, que passam 
pelos Prémios Individuais, Prémios 
Colectivos e Prémios Homenagem/
Distinção.
 No que respeita aos prémios In-
dividuais, relativos ao Atleta do Ano 
Masculino estão em votação António 
Pinto, da Lousada Século XXI; Hugo 
Santos, da Associação de Hóquei de 
Lousada; Paulo Barros, da A.K.J.K.P. 
Academia Daitoshin; e Vasco Ribei-
ro, da Juventude Hóquei Clube. Para 
atleta do ano feminina estão nome-
adas Rita Vilaça, do Lousada Ténis 
Atlântico; Joana Cortinas, do Lousa-

da Académico Clube; Joana Oliveira, 
da Lousada Século XXI; e Ana Costa, 
da Associação de Artes Marciais e 
Desportivas Combate Vale Sousa.
 Elisabete Ribeiro, do Juventude 
Hóquei Clube; Jorge Furtado, do 
Centro Cultural e Desportivo da Or-
dem; Sérgio Bragança, do Apareci-
da Futebol Clube; e António Ribeiro, 
representante de Os Pienses – Arte- 
Cultura e Recreio, são os nomeados 
para Dirigente do Ano. Também os 
treinadores vão a votação para que 
seja distinguido o que mais se no-
tabilizou. Assim, os nomeados são 
Arnaldo Coelho, do Centro Cultural 
e Desportivo da Ordem; Eduardo Du-
arte, da Lousada Século XXI; Paulo 
Perdigão, da A.K.J.K.P. Academia 
Daitoshin; e Filipe Coimbra, do Apa-
recida Futebol Clube.
 No que respeita ao prémio atleta 
revelação do ano estão a votação Ri-
cardo Fonseca, da Associação de Ar-
tes Marciais e Desportivas de Comba-
te Vale Sousa; José Silva, Associação 
de Hóquei de Lousada; Rita Vilaça, do 
Lousada Ténis Atlântico; e Nuno Ma-
galhães, da Associação Recreativa e 
Desportiva de Macieira.
 Nos Prémios Colectivos, estão a 
concurso, para Associação Despor-

tiva do Ano, o Centro Cultural e Des-
portivo da Ordem, a Associação de 
Futebol Amador de Lousada, a As-
sociação Recreativa e Desportiva de 
Macieira e a Associação de Hóquei de 
Lousada
 No que concerne à Equipa do Ano 
as nomeadas são os Seniores Mascu-
linos (Futebol), do Aparecida Futebol 
Clube; os Seniores Masculinos (Hó-
quei em Campo), da Associação de 
Hóquei de Lousada; os Seniores ab-
solutos (Boccia), da Lousada Século 
XXI; e Seniores Masculinos (Futsal), 
do Centro Cultural e Desportivo da 
Ordem.
 Os Prémios Homenagem/Distin-
ção vão distinguir o Mérito Despor-
tivo, estando nomeados a Equipa 
de Seniores Masculinos (Futsal), 
do Centro Cultural e Desportivo da 
Ordem; Bruno Santos (Sénior Mas-
culino), da Associação de Hóquei de 
Lousada; Ricardo Fonseca (Sénior), 
da Associação de Artes Marciais e 
Desportivas de Combate Vale Sousa; 
e a Associação Recreativa e Desporti-
va de Macieira.
 O Prémio Dedicação tem para vo-
tação Carlos Jorge Tavares, da Asso-
ciação de Hóquei de Lousada; Bruno 
Ribeiro, do Cristelos Futebol Clube; 

Humber-
to Morei-
ra, da As-
s o c i a ç ã o 
Solidarie-
dade Social 
de Nevogil-
de; e Ricar-
do Fonseca, 
da Associa-
ção de Artes 
Marciais e 
Desportivas 
de Combate 
Vale Sousa.
 No que res-
peita à Moda-
lidade do Ano, 
estão nome-
adas o Futsal, 
Boccia, Nata-
ção e Hóquei 
em Campo.
 A última ca-
tegoria a vota-
ção é referente à Personalidade do 
Ano, em que estão nomeados Jorge 
Furtado, Centro Cultural e Desporti-
vo da Ordem; António Augusto Silva, 
vereador do Pelouro do Desporto; Ri-
cardo Fonseca, da Associação Artes 
Marciais e Desportiva de Combate 

Vale Sousa; e José Nunes, da Asso-
ciação de Solidariedade Social de Ne-
vogilde.
 Vão ainda ser homenageados to-
dos os que integram a Categoria de 
Campeões e Atletas da Selecção Na-
cional, diz a autarquia.

No sábado, dia 28, realiza-
se mais uma acção no âmbito do 
desporto, que tem como tema 
“Formação de Treinadores. Psico-
logia e Coaching”.
 Os trabalhos têm início às 9h00, 
com a recepção aos participan-
tes. O primeiro tema da manhã é 
o “Rendimento de um treinador e 
de um atleta: pilares físicos, téc-
nicos, táticos e mentais”. Segue-
se a “Psicologia no rendimento de 
um treinador e atleta: como apli-
car e contextualizar?”.
 “Coaching: que atitudes e com-
portamentos o distingue de ou-
tros métodos?” e “O treino com-
portamental de um treinador” 
são os temas que se seguem.
 Após o almoço vai estar em des-
taque “Liderança Coach aliada à 
Motivação Individual e Colectiva: 
objectivos”, “Impacto comunica-
cional: a base de todo um traba-

lho do trei-
nador” e 
“Plano de 
d e s e n v o l -
vimento de 
c o m p e t ê n -
cias: casos 
práticos”.
 Esta acção 
de formação 
tem como 
destinatários 
p r i n c i p a i s 
t r e i n a d o r e s , 
p r o f e s s o r e s , 
atletas e alu-
nos dos cursos 
de desporto. A 
iniciativa vai 
realizar-se no 
auditório da 
Biblioteca Mu-
nicipal, entre as 
9h00 e as 18h00.

vares, Pias, Nogueira e Alvarenga) e 
José de Jesus Martins (Aveleda).
 Na reunião de trabalho foram 
abordados diversos temas, com des-
taque para a diminuição do número 
de alunos em várias escolas, os edi-
fícios de ensino, a colaboração das 
Juntas de Freguesia, a deficiente 
rede de transportes no concelho, a 
segurança do transporte escolar e o 
quadro de pessoal docente e não do-
cente.
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LOuSADA

DIkI kIDS E DIkI StORE 
ORgANIzARAm DESFILE DE 
mODA Em LOuSADA

eVeNto jUNtoU UmA grANDe molDUrA hUmANA NA qUINtA DA tAPADA

Foi no passado dia 21 de No-
vembro que a Diki Kids e a Diki 
Store promoveram a mais recen-
te edição do Desfile de Moda. Este 
evento, que decorreu na Quinta da 
Tapada, em Lousada, contou com 
cerca de cinquenta jovens parti-
cipantes que espalharam muita 
alegria, charme e elegância, num 
cenário mágico e deslumbrante.
 Nesta edição, a organização 
do Desfile de Moda proporcionou 
muitas novidades aos seus par-
ticipantes – a começar pelo local 
do evento, que se realizou pela 

primeira vez na Quinta da Tapa-
da, um local com muito “glamour” 
e charme. Durante este evento, a 
organização guardou para o final 
a surpresa da noite – o desfile das 
roupas da Diki Store, onde foram 
divulgados os “closets” para Se-
nhora e Homem da colecção Fall 
Winter.
 Tendo em conta o sucesso das 
edições anteriores e as previsões 
da organização, este evento jun-
tou uma grande moldura humana 
que encheu por completo o local 
que lhes era destinado. “Esta edi-

ção foi um autêntico sucesso! Foi 
o Desfile de Moda que contabilizou 
o maior número de participantes, 
e que contou, pela primeira vez, 
com a presença de uma agência 
de modelos”, diz a organização.
 Este evento já começa a tor-
nar-se numa referência da zona 
Norte do país, pelo que, já ficou a 
promessa de que esta iniciativa é 
para continuar, anunciando mui-
tas novidades e surpresas para 
a próxima edição do Desfile de 
Moda, organizado pelas lojas Diki 
Kids e Diki Store.
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pSD ExIgE DEmISSãO DE 
ALExANDRE ALmEIDA. pS 
AbANDONA ASSEmbLEIA 
muNICIpAL

Uma auditoria às contas da 
Junta de Freguesia de Cete está 
a tornar muito tenso o ambien-
te político em Paredes. Isto por-
que, ao início da noite da passada 
sexta-feira, o PSD/Paredes exigiu 
a demissão de Alexandre Almeida 
de todos os cargos que este ocupa 
no PS, justificando tal pedido com 
o facto de ter sido a empresa des-
te vereador socialista a escolhida 
para realizar a auditoria aprovada 
pelo próprio PS.
 Já na tarde de sábado, o mesmo 
Alexandre Almeida abandonou a 
Assembleia Municipal e foi segui-
do por toda a bancada socialista. O 
também líder da Comissão Política 
Concelhia reagiu assim ao facto de 
não ter sido autorizado a defender 
a honra depois de voltar a ser ata-
cado por elementos do PSD.

EmpRESA DO SOCIALIStA 
ALExANDRE ALmEIDA 
REALIzA AuDItORIA ExIgIDA 
pELO pS

O caso tem origem numa Assem-
bleia de Freguesia de Cete, na qual 
o PS, beneficiando da abstenção 
dos membros do PSD e da CDU, 

AUDItorIA àS coNtAS DA jUNtA De fregUeSIA De cete NA orIgem DoS AtAqUeS

pediu e aprovou uma auditoria às 
contas da autarquia. Logo nessa 
altura ficou acordado que seriam 
os socialistas a indicar, e também a 
pagar, a empresa responsável pelo 
trabalho. E uma técnica chegou a 
estar na sede da Junta de Fregue-
sia para começar o trabalho. “Mas 
quando eu analisei com mais cuida-
do o currículo da técnica, verifiquei 
que ela era funcionária da empre-
sa do Alexandre Almeida. Já não 
permiti que ela voltasse a analisar 
os documentos”, explicou, durante 
uma conferência de imprensa rea-
lizada na sexta-feira, o autarca de 
Cete, Tomás Correia.
 Na mesma altura, José Cruz leu 
um comunicado em nome de todos 
os presidentes de junta sociais-
democratas que refere que “Ale-
xandre Almeida neste processo 
não parece sério” tendo em conta 
“a ocorrência” ser um “inaceitável 
atentado à legalidade”. “[Alexan-
dre Almeida] não pode é ser juiz em 
causa própria, porque isso viola os 
mais básicos princípios do direito, 
designadamente o da legalidade, 
o da imparcialidade, o da transpa-
rência e o da boa-fé”, acrescentou 
José Cruz.
 Lembrando que uma auditoria 
só pode ser realizada pela Inspec-
ção Geral de Finanças, Tribunal de 
Contas ou por uma empresa con-

trata pela Junta de Freguesia, o 
PSD/Paredes exigiu “a demissão de 
Alexandre Almeida dos cargos que 
ocupa no PS/Paredes pelo gros-
seiro desrespeito pelas leis da Re-
pública Portuguesa”. O presidente 
da Comissão Política Concelhia do 
PSD/Paredes, Adriano Campos, fa-
lou mesmo em “terrorismo políti-
co” e em mais um ataque “ao bom 
nome dos presidentes de junta”.

tEmA DISCutIDO NA 
ASSEmbLEIA muNICIpAL

Um dia depois da conferência de 
imprensa, o mesmo assunto foi 
discutido na Assembleia Munici-
pal. O tema foi levantado pelo so-
cial-democrata Luciano Gomes, 
que voltou a atacar Alexandre 
Almeida. Este, sentado na mesa 
dedicada ao executivo municipal, 
pediu autorização ao presiden-
te da Assembleia Municipal para 
defender a honra e Granja da 
Fonseca perguntou ao presidente 
da Câmara Municipal se permitia 
que o vereador subisse ao púlpi-
to. Celso Ferreira recusou a pre-
tensão do líder da oposição e Ale-
xandre Almeida saiu da sala. Acto 
contínuo, todos os membros da 
bancada do PS seguiram-lhe as 
pisadas e também abandonaram 
a Assembleia Municipal.

pS CRItICA O “ALARIDO INCOmpREENSíVEL” CRIADO 
Em tORNO DA AuDItORIA àS CONtAS 
DA FREguESIA DE CEtE

O Partido Socialista de Paredes 
realizou, esta segunda-feira, uma 
conferência de imprensa para “dei-
xar tudo em pratos limpos” e expli-
car o que levou os elementos da sua 
bancada a abandonar a última As-
sembleia Municipal. 
 Em causa, estão as acusações 
feitas a Alexandre Almeida sobre 
a polémica auditoria a realizar às 
contas da Junta de Freguesia de 
Cete. Recorde-se que em conferên-
cia de imprensa realizada pelo PSD 
Paredes, foi exigida a demissão do 
vereador socialista porque a técni-
ca escolhida para realizar a audi-
toria pedida pelos elementos do PS 
na Assembleia de Freguesia de Cete 
era funcionária da empresa do Ale-
xandre Almeida. 
 “Desde a primeira intervenção 
[na Assembleia Municipal], quan-
do acusaram o Alexandre Almeida 
de irregularidades que ele pediu a 
defesa da honra. O presidente da 
Câmara impediu-o. Mas ele tinha o 
direito de usar a palavra”, defende 
José Baptista Pereira, presidente 
da Comissão Política do PS Paredes. 
Já Alexandre Almeida acredita que 
todo o “alarido incompreensível e 
inaceitável” criado teve três objec-
tivos: “impedir a realização da au-
ditoria às contas da Junta de Cete; 
desviar a atenção do Orçamento 
da Câmara Municipal de Paredes; 
e desviar a atenção das pessoas do 
fracasso que foram os 10 anos de 
mandato de Celso Ferreira à frente 
da Câmara Municipal de Paredes”.  

“IStO é um AtAquE AO 
ALExANDRE ALmEIDA, NãO AO 
pS. A EStRAtégIA tEm SIDO 
HumILHAR-NOS”

Rodeado dos quatro presidentes 
de junta eleitos pelo PS no conce-
lho e pelo presidente da Juventude 
Socialista de Paredes, Baptista Pe-
reira e Alexandre Almeida falaram 
de um partido unido. O mesmo que, 
em solidariedade com os ataques 
realizados contra o vereador Ale-
xandre Almeida decidiu, no sábado, 
abandonar a sessão da Assembleia 
Municipal em que ia ser debatido o 
orçamento camarário para o próxi-
mo ano, em solidariedade. 
 “Isto é um ataque ao Alexandre 
Almeida, não ao PS. A estratégia 
tem sido humilhar-nos, mas esta-

NUmA coNferêNcIA De ImPreNSA em qUe jUStIfIcoU o ABANDoNo DA ASSemBleIA mUNIcIPAl e em qUe AcUSoU o PSD De qUerer DeSVIAr A AteNção Do orçAmeNto PArA o PróxImo ANo

FERNANDA pINtO

fernanda.pinto@verdadeiroolhar.pt

mos cada vez mais unidos. E face 
ao que aconteceu o melhor que tí-
nhamos a fazer era sair”, defende o 
líder do PS Paredes.  
 Veiculando a posição do partido, 
Alexandre Almeida foi mais longe e 
disse acreditar que o levantar des-
te caso pretendeu desviar a aten-
ção das pessoas do orçamento e 
dos fracassos de Celso Ferreira ao 
longo de 10 anos de mandato. Re-
cordando o processo, o vereador do 
PS afirmou que esta auditoria foi 
pedida pelos elementos do PS da 
Assembleia de Freguesia de Cete 
em Dezembro de 2014 no segui-
mento de irregularidades tornadas 
públicas “tais como, passagem de 
cheques sem cobertura e a existên-
cia de salários em atraso”. A moção 
foi aprovada e os elementos do PS 
deviam apresentar um técnico sem 
custos para a Junta. “Foi isso que o 
PS fez com toda a transparência”, 
salienta. Foi enviado ao presidente 
da Junta o currículo do auditor e 
Tomás Correia autorizou a escolha, 
impondo apenas como condição 
estar presente durante a realiza-
ção da análise dos documentos. “Só 
depois do início da auditoria é que 
veio dizer que falou com a Câmara 
e que não permitia que a auditoria 
prosseguisse”, sustenta o Partido 
Socialista. 
 “Quiseram fazer disto um caso, 
quando não existe caso nenhum. Se 
não queriam aquela técnica bastava 
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pS CRItICA O “ALARIDO INCOmpREENSíVEL” CRIADO 
Em tORNO DA AuDItORIA àS CONtAS 
DA FREguESIA DE CEtE

NUmA coNferêNcIA De ImPreNSA em qUe jUStIfIcoU o ABANDoNo DA ASSemBleIA mUNIcIPAl e em qUe AcUSoU o PSD De qUerer DeSVIAr A AteNção Do orçAmeNto PArA o PróxImo ANo

ORçAmENtO ApROVADO 
SEm VOtOS CONtRA

Para o PS Paredes não há dú-
vidas, esta história só veio a pú-
blico nesta altura para desviar 
as atenções do orçamento da câ-
mara de Paredes para 2016, que 
foi, este sábado, aprovado em As-
sembleia Municipal, com os votos 
favoráveis do PSD e as abstenções 
dos eleitos da CDU e do CDS-PP, 
já depois dos socialistas terem 
abandonado a sessão. 
 Segundo o PS, esta polémica 
impediu que se falasse da manu-
tenção do IMI no patamar máxi-
mo de 0,5% em Paredes, quando 
Celso Ferreira havia prometido 
na Assembleia Municipal do dia 
25 de Abril que iria reduzir o IMI. 
Serviu também para impedir 
falar no “desenvolvimento de-
sigual das freguesias” do con-
celho; na falta de transferência 
de verbas para as freguesias; e 
na inclusão de receitas fictícias 
no Orçamento de 2016, que este 
ano ultrapassam os oito milhões 
de euros, criticam. 
 Por outro lado, o PSD quis, com 
esta “fuga para a frente”, evitar 
falar de projectos falhados como 
a Cidade Inteligente e os 150 mil 
postos de trabalhos que prome-
tia criar e a cidade desportiva de 
Paredes. Celso Ferreira “não quis 
que se falasse do saneamento bá-
sico e da água que ainda não che-
ga a mais de 40% do território de 
Paredes; da rede de estradas em 
muito mau estado de conserva-
ção; e do retirar do apoio no trans-
porte para os Centros Escolares”, 
sustenta o PS. 
 Em conferência de imprensa, 
os socialistas afirmaram que a 
sua pretensão era votar contra o 
orçamento para o próximo ano. 
Os quatro presidentes de junta 

eleitos pelo Partido Socialista 
iriam abster-se. 

“CObARDIA pOLítICA”, DIz 
O pSD

Num comunicado, a Comissão Po-
lítica do PSD Paredes vem criticar 
a ausência do PS na votação deste 
documento. “O Orçamento Muni-
cipal de Paredes foi aprovado sem 
votos contra pela primeira vez em 
democracia”, realça o partido. “Se 
o conteúdo do comunicado é as-
sim tão válido e relevante, por que 
é que os deputados e vereadores 
do PS não ficaram na Assembleia 
Municipal para o defender?”, ques-
tiona o PSD. 
 Os sociais-democratas acusam 
ainda o PS de “cobardia política” 
por não terem discutido o tema 
na Assembleia Municipal “olhos 
nos olhos”. “O comunicado do PS 
é uma fuga para não explicar o 
ataque pessoal e político ao pre-
sidente da Junta de Cete, enca-
potado com uma auditoria reali-
zada por quem tem interesse no 
seu resultado”, referem, susten-
tando ainda que está em causa 
uma “fuga às responsabilidades 
pessoais e políticas de Alexandre 
Almeida, que como líder da opo-
sição revelou impreparação para 
o lugar que ocupa ao misturar a 
ética profissional com a política”.
 O PSD Paredes garante que, na 
próxima Assembleia Municipal, 
vão voltar a fazer as mesmas in-
tervenções. “E se os deputados e 
vereadores do PS decidirem aban-
donar a Assembleia Municipal, di-
remos de novo na seguinte, até que 
o PS se assuma como uma força 
política responsável e assuma os 
seus actos”, conclui o partido.

objectivas e técnicas. Não havia a op-
ção de ser desvirtuada”, garante. 

pS ACuSA tOmáS CORREIA DE 
má gEStãO E pEDE DEmISSãO 
DO pRESIDENtE DE juNtA

AlexANDre AlmeIDA AcUSA PSD De “fUgA PArA A freNte” 

ELIAS bARROS CRItICA jOAquIm NEVES

Durante a conferência de 
imprensa, o presidente da 
Junta de Rebordosa pediu a 
palavra e, lembrando que já 
foi proprietário do jornal Pro-
gresso de Paredes, criticou a 
atitude do actual proprietário, 
Joaquim Neves. 
 “Joaquim Neves tem usado 
o jornal para atacar-me a mim 
e ao Alexandre Almeida. Sinto-
me perseguido. É vergonhoso 
apoderar-se de um jornal para 
se promover”, sustentou Elias 
Barros. 
 Afirmando que “há pessoas 
que querem o poder à força”, 
o autarca de Rebordosa disse 
que Joaquim Neves está a usar 
o jornal apenas para se promo-
ver como candidato à câmara. 
“Quem tem estas atitudes não 
pode nem vai ser bom presi-
dente de câmara”, sentenciou. 

“De que é que a Câmara e o Presi-
dente da Junta têm medo? O que 
não querem eles que se saiba?”, 
questionam. Mas para o PS a res-
posta é clara, até porque os seus 
elementos do PS Cete têm passa-
do as últimas semanas a analisar 
documentos da Junta de Fregue-
sia e vão falar de todas as irregu-
laridades na próxima Assembleia 
de Freguesia. Dão exemplo de al-
gumas: “passagem de inúmeros 
de cheques sem cobertura, cujas 
devoluções custou centenas de 
euros em custos bancários com a 
sua devolução; levantamento de 
cheques e de dinheiro em multi-
banco da Junta de Freguesia sem 
justificação”.
 Alexandre Almeida lança o rep-
to a Tomás Correia, presidente da 
Junta de Cete, para que peça des-
culpa aos colegas presidentes de 
junta, aos órgãos do partido, ao 
PS Paredes e à população de Cete. 
Falando da “má gestão” do autar-
ca o vereador apelou ainda a que 
“tenha a dignidade de admitir os 
seus erros e se demita”. 
 Por outro lado, o socialista dei-
xa o apelo para que se peça uma 
auditoria à Inspecção-Geral de 
Finanças, para clarificar, de vez, 
a situação. 

ter dito”, critica Alexandre Almeida. 
O vereador continua a achar que não 
cometeu nenhuma imprudência em 
ser a sua empresa a realizar a audi-
toria. “Não era eu que a ia realizar e 
uma auditoria obedece a questões 
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300 atletas participam no 
Campeonato Nacional de 
matraquilhos 

O Campeonato Nacional de Equi-
pas, Individual e Associações de ma-
traquilhos e ainda a Super Taça de 
Portugal da modalidade disputam-
se, entre 5 e 7 de Dezembro, no Pavi-
lhão Rota dos Móveis, em Lordelo. 
 “A Federação Portuguesa de 
Matraquilhos e Futebol de Mesa 
escolheu assim mais uma vez o 
concelho de Paredes para três 
dias dedicados a um desporto que 
tem vindo a crescer e a ganhar 
cada vez mais adeptos em Portu-
gal e no Mundo”, realça nota de 
imprensa da Câmara Municipal 
de Paredes. 
 O Campeonato vai ter cerca de 300 
atletas em competição, integrando 
mais de cem equipas provenientes 
de doze associações distritais de 
todo o país, estando presente a nata 
da modalidade portuguesa, incluin-
do atletas da Selecção Nacional, que 
vão competir nas categorias de Equi-
pas masculinas e femininas e Indivi-

No PAVIlhão rotA DoS móVeIS De 5 A 7 De DezemBro

município assinalou Dia da Igualdade com 
protocolo e exposição fotográfica

PreSIDeNte DA câmArA DefeNDe qUe é PrecISo DAr toDo o APoIo A qUem tem DIfIcUlDADeS De APreNDIzAgem

A  Câmara Municipal de Pare-
des assinalou, na sexta-feira da 
semana passada, o Dia da Igual-
dade e o 26.º Aniversário da Con-
venção dos Direitos da Criança, 
com a inauguração da exposição 
fotográfica “Olhares (des)Iguais, 
no átrio da Câmara, e com a as-
sinatura de um protocolo com o 
ID – Instituto do Desenvolvimen-
to, no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.
 Segundo a autarquia, a exposi-
ção resulta do desafio lançado às 
escolas e instituições de solida-
riedade social do concelho para 
registarem as desigualdades no 
dia-a-dia. O resultado desses mo-
mentos está patente ao público 
no átrio da Câmara Municipal 
de Paredes e tem uma vertente 
interactiva, já que os visitantes 
podem deixar um comentário em 
cada uma das fotografias expos-
tas.
 A data foi igualmente assina-
lada pela Câmara Municipal de 
Paredes com a assinatura de um 

protocolo de cooperação com o ID 
- Instituto do Desenvolvimento. O 
ID pretende dar uma resposta es-
pecializada na área do desenvol-
vimento e da saúde mental. Está 
preparado para acompanhar 

nia Moreira. 
 Já Fátima Nunes, directora 
técnica do ID, falou em represen-
tação do instituto, referindo a im-
portância do protocolo assinado. 
“O Instituto do Desenvolvimento 
pretende criar uma rede de res-
posta imediata no apoio à comu-
nidade, em particular na área da 
neurociência, procurando em pri-
meiro lugar a promoção da saúde 
mental em contexto escolar. Pre-
venir para sorrir é o lema”, disse. 
 O presidente da Câmara de Pa-
redes encerrou a sessão. “Fize-
mos progressos extraordinários, 
em ruptura com o passado, mas 
ainda não atingimos a excelência 
que desejamos e esta iniciativa 
prova que ainda não está tudo 
feito. É importante dar todo o 
apoio a quem tem dificuldades de 
aprendizagem, porque podem ser 
brilhantes e ter um futuro profis-
sional excepcional. Einstein, um 
dos maiores génios da humanida-
de, teve dificuldades de aprendi-
zagem”, lembrou Celso Ferreira.

todas as etapas do desenvolvi-
mento de crianças, adolescentes, 
adultos e seniores.
 “Pretendíamos criar um dia 
municipal para a igualdade, mas 
por sugestão da Associação Na-

cional de Municípios, as autar-
quias portuguesas adoptaram 
em conjunto o dia 24 de Outubro 
para esse efeito”, começou por 
dizer a vereadora do Pelouro de 
Acção Social de Paredes, Hermí-

dual nos escalões junio-
res, seniores, veteranos e 
feminino.
 No dia 5, dia de aber-
tura do Campeonato, 
disputam-se as elimina-
tórias da fase grupos de 
Equipas e Individual e 
já vai haver eliminató-
rias disputadas em KO 
Direto. No dia seguin-
te, há apenas jogos da 
fase eliminatória e as 
finais. No dia 7, reali-
zam-se as competi-
ções por Associações 
Distritais através da 
seleção dos melhores 
atletas de cada distrito, disputando-
se inicialmente a fase de grupos e de-
pois as eliminatórias em KO Directo.
 “Termos sido regularmente con-
vidados para acolher eventos desta 
dimensão, o que demonstra a ca-
pacidade do concelho de Paredes 

para receber competições de vários 
desportos ao mais alto nível, desde 
o Europeu de Hóquei ao Rali de Por-
tugal, só para citar alguns dos mais 
mediáticos”, refere Cândido Barbosa, 
vereador do pelouro do Desporto da 
Câmara Municipal de Paredes.

A Celer acolheu 10.º 
Fórum Etnográfico e 
Folclórico 

O Fórum Etnográfico e Folclórico 
do Distrito do Porto, promovido pela 
Federação das Colectividades do Dis-
trito do Porto, realizou-se, este ano, 
no Auditório da Celer, em Rebordosa, 
no passado dia 21.
 Na sessão de abertura, a vereado-
ra da Cultura da Câmara Municipal 
de Paredes começou por enaltecer o 
facto de a iniciativa decorrer no con-
celho, diz nota de imprensa. “Propor-
ciona a participação ativa dos grupos 
de folclore locais”, reconheceu, refe-
rindo também “o interesse do regis-
to e conhecimento dos diferentes 
saberes tradicionais para legado às 
gerações vindouras”. Hermínia Mo-
reira transmitiu ainda “uma palavra 
especial de motivação aos grupos fol-
clóricos do concelho que apresentam 
e divulgam a cultura tradicional”. “E 
porque estamos em terra de móveis, 
que tem como ícone a cadeira, não 
posso deixar de referir a importância 

PromoVIDo PelA feDerAção DAS colectIVIDADeS Do DIStrIto Do Porto 
em reBorDoSA

da tradição aqui representada pelo 
grupo Os Marceneiros de Rebordosa, 
que nos permite perceber o longo ca-
minho percorrido até chegarmos ao 
Art on Chairs, que nos coloca ao dis-
por a melhor tecnologia, a inovação 
e o design e que mereceu a distinção 
de melhor projecto europeu de 2014”, 
concluiu.
 Paredes participou no fórum com 
a comunicação “A Etnografia do Con-
celho de Paredes: contributos para o 
seu estudo”, apresentada por Maria 
Antónia Silva, arqueóloga do muni-
cípio. A apresentação abordou uma 
breve síntese das recolhas etnográ-
ficas publicadas no concelho desde 
finais do século XIX e durante o sé-
culo XX e a diversidade patente nas 
particularidades da identidade local, 
visível na arquitectura tradicional 
– eiras, palheiros, espigueiros, moi-
nhos, etc. - e que marca a paisagem 
do território.
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Cordão humano para 
combater violência contra 
as mulheres

Cerca de 200 pessoas asso-
ciaram-se, nesta quarta-feira, ao 
“Dia Internacional pela Elimina-
ção da Violência Contra as Mu-
lheres”. Funcionários da Câmara 
Municipal de Paredes e utentes 
das instituições particulares de 
solidariedade social do concelho 
reuniram-se em frente aos Paços 
do Concelho e caminharam, sem-
pre de mãos dadas, pelo Parque 
José Guilherme até à escadaria 
do Tribunal, local onde está situ-
ado o ecrã gigante. E foi através 
desse ecrã que as pessoas que 

DIA INterNAcIoNAl PelA elImINAção DA VIolêNcIA coNtrA AS mUlhereS” foI celeBrADo NA qUArtA-feIrA

NADADORA 
pAREDENSE é 
VICE-CAmpEã DA 
EuROpA 

A atleta paredense Carina Mo-
reira sagrou-se, mais uma vez, 
vice-campeã da Europa de Natação 
Adaptada, desta vez em estafetas 
(4x100 metros estilos e 4x25 me-
tros estilos). A nadadora do Clube 
de Natação da Maia participou, 
recentemente, no terceiro Campe-
onato da Europa de Natação DSI-
SO (Down Syndrome International 
Swimming Organization), em re-
presentação da selecção nacional. 
 Carina Moreira, de 34 anos, 
chegou ainda ao pódio mais três 
vezes, conquistando o bronze nas 
provas de 4x100 metros livres, 
4x50 metros livres e 4x25 metros 
estilos.

já CONquIStOu VáRIAS 
mEDALHAS

No total, a selecção portuguesa, 
composta por onze nadadores, 
terminou os Europeus com a con-
quista de 31medalhas (uma de 
ouro, 12 de prata e 18 de bronze). 
Só os quatro atletas do CN Maia, 
entre eles Carina Moreira, con-

cArINA moreIrA ArrecADoU mAIS Um títUlo eNqUANto 
rePreSeNtAVA A Selecção NAcIoNAl De NAtAção ADAPtADA 

quistaram 17 medalhas. Os na-
dadores vão agora preparar-se 
para os campeonatos do mundo 
de 2016. 
 Carina Moreira nasceu com Sín-
drome de Down/Trissomia do cro-
mossoma 21 e a sua grande paixão 
é a natação. Nada desde os 12 anos 
e já competiu pelo FC Porto e foi 
chamada à selecção nacional, re-
presentando o país, pela primeira 
vez, no Campeonato do Mundo de 
Natação – Síndrome de Down, na Ir-
landa, em 2006. Agora compete pelo 
Clube de Natação da Maia e já con-
quistou vários títulos nacionais de 
natação, nas mais variadas verten-
tes. Sagrou-se ainda vice-campeã 
europeia nos 50 metros mariposa, 
em Estarreja, em 2013. Na mesma 
prova subiu também ao pódio na 
segunda posição em estafeta, nos 
4x100 metros e nos 4x50 metros. 
Conquistou ainda um recorde eu-
ropeu nos 1500 metros livres. No 
ano passado esteve no México, no 
7.º Campeonato do Mundo Natação 
- Síndrome de Down. Nessa compe-
tição, os seus melhores resultados 
foram dois sextos lugares, nas es-
tafetas de 100 e 50 metros livres; e 
um sétimo lugar nos 1.500 metros 
livres. 

FERNANDA pINtO

fernanda.pinto@verdadeiroolhar.pt

constituíram o cordão humano 
viram um filme a alertar para o 
número de mulheres que foram 
vítimas de violência doméstica.

27 muLHERES já mORRERAm 
EStE ANO

Refira-se a este respeito que, 
apenas na área de actuação do 
Núcleo de Investigação e Apoio 
a Vítimas Específicas do Coman-
do Territorial do Porto da GNR, 
registaram-se, entre 1 de Janei-
ro e 30 de Setembro de 2015, 786 
casos de violência doméstica. Em 
2014, esse número foi de 1090. 
Segundo dados da própria GNR, 
este ano também já foram apre-

endidas, nesta região, 19 armas 
de fogo, 356 munições e sete ar-
mas brancas. 
 Entretanto, segundo dados re-
velados pela Associação Portu-
guesa de Apoio à Vítima, em 2015 
já morreram 27 mulheres agredi-
das pelos maridos, namorados ou 
companheiros. Nos 12 meses de 
2014, foram 40 as vítimas de vio-
lência doméstica que não resisti-
ram com vida.
 Para combater este flagelo, 
foi criado pela Organização das 
Nações Unidas o “Dia Internacio-
nal pela Eliminação da Violência 
Contra as Mulheres”, celebrado, 
anualmente, a 25 de Novembro.

A treinadora Ana querido com os três atletas do CN maia
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ExtRACtO

A cargo da notária Bárbara maria gonzalez 
esteves coutinho lemos, com cartório na 
rua Amália rodrigues, 70, freguesia e con-
celho de Paredes.
certifico para efeitos de publicação, nos 
termos do número 1 do artº 100.º do códi-
go do Notariado, que neste cartório, no li-
vro de notas para escrituras diversas 203, 
a folhas 117 se encontra exarada uma es-
critura de justificação com data de vinte de 
novembro de dois mil e quinze, na qual:
AgoStINho DA rochA e SIlVA, (cartão 
de cidadão 10485197 0zz8, válido até 
07/10/2018, NIf 186 935 331), natural de 
Beire, Paredes, e mulher mA-rIA emílIA 
gArcêS moreIrA, (cartão de cidadão 
09997709 5zz5, válido até 22/08/2017, NIf 
198 862 393), natural de gondalães, Pare-
des casados no regi-me da comunhão de 
adquiridos, residentes na rua Ana gaspar 
da Silva, nº 9, pri-meiro direito, cristelo, Pa-
redes, disseram que são donos e legítimos 

possuidores, com exclusão de outrém, do 
seguinte bem imóvel:
Prédio rústico composto de terreno para 
cultura, com seiscentos e vinte e três me-
tros quadrados, sito em Preletieiro, fre-
guesia de cristelo, concelho de Paredes, 
a confrontar do norte com Agostinho da 
rocha e Silva, do sul com josé ferreira, do 
nascente com carlos Alves ferreira e do 
poente com António carvalho Neto, não 
descrito na conservatória do registo Pre-
dial de Paredes, inscrito na respetiva ma-
triz em nome do justificante marido sob 
o artigo 535, com o valor patrimonial de € 
650,00 e o valor atribuído de quinhentos 
euros.
que adquiriram o identificado prédio, por 
compra verbal António Augusto Silva e 
mulher Aurora moreira, casados que eram 
no regime da comunhão de adquiridos 
e residentes que foram no lugar de lei-
rosa, freguesia de cristelo, concelho de 
Pare-des, em data que não podem precisar 
mas sabem ter sido por volta do ano de 
mil novecentos e noventa e dois, pelo que 
não ficaram a dispor de título formal que 
lhes permita efetuar o respetivo registo 
na conservatória do registo Predial, mas 
desde logo entraram na posse e fruição do 

prédio, em nome próprio, posse que assim 
detêm há mais de vinte anos, sem interrup-
ção ou ocultação de quem quer que seja. 

que essa posse foi adquirida e manti-
da sem violência, ostensivamente, com 
conhe-cimento de toda a gente, em nome 
próprio usando todas as utilidades pelo 
imóvel proporcionadas, cultivando e lim-
pando o terreno, pagando as respetivas 
contribui-ções e impostos, agindo sempre 
por forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade, quer usufruindo 
como tal o imóvel, quer suportando os res-
petivos encargos. 
que esta posse em nome próprio, pacífica, 
contínua e pública, desde por volta do ano 
de mil novecentos e noventa e dois, condu-
ziu à aquisição do imóvel, por usu-capião, 
que invocam, justificando o seu direito de 
propriedade para o efeito de re-gisto, dado 
que esta forma de aquisição não pode ser 
comprovada por qualquer outro título for-
mal extrajudicial está conforme.
Paredes e cartório notarial 20 de novem-
bro de 2015.

A notária,
registo: PA2075/2015

PUB

mas sim revistos com maior ní-
vel de ambição.

Trata-se de criar o enquadra-
mento global adequado para 
a agenda de mudança climá-
tica que está a ser exigida um 
pouco por todo o mundo. O 
resultado da COP 21 não pode 
deixar dúvidas aos cidadãos, 
empresas, cidades, governos e 
outras partes interessadas, de 
que o mundo precisa de uma 
transformação e que o ‘Pacote 
de Paris’ permite essa trans-
formação.

A COP 21 é o culminar de vários 
anos de negociações que come-
çaram na COP 17, em Durban, 
com a criação da Plataforma 
de Durban, que apresenta um 
mandato claro para a adoção 
de um novo acordo climático 
em Paris. 

A Rede de Ação Climática 
(CAN, na sigla em inglês) acre-
dita que o resultado de Paris 
deve ser um trampolim para a 
transformação sustentada que 
a crise climática exige. No seu 
documento político, cujo resu-
mo aqui se apresenta, a CAN 
expõe a sua visão sobre essa 
transformação necessária e 
em que medida a COP 21 deve 
contribuir na transição para a 
mesma. Aproveitando a expe-
riência de mais de 950 organi-
zações que integram a CAN, o 
documento apresenta várias 
opções, as quais, se aplicadas, 
permitirão construir uma es-
trutura global muito mais efi-
caz do que a que existe hoje. 

Acompanhe as conferências 
mundiais e as ações da socie-
dade civil para um acordo cli-
mático global em http://clima-
ticas.blogs.sapo.pt/

A ciência não pode ser mais 
clara. Os impactes das altera-
ções climáticas estão a agra-
var-se e a responsabilidade é 
nossa. Um número crescente 
de pessoas estão a demons-
trar vontade de mudar o seu 
estilo de vida no sentido de ser 
parte da solução. Os governos, 
ao tomarem medidas e ações 
de combate às alterações cli-
máticas, estão também já a 
responder a essa necessidade 
de transformação. Contudo, 
ainda estamos muito longe de 
onde precisamos de estar: as 
ações que estão a acontecer 
em todo o mundo são ainda 
insuficientes em comparação 
com as exigências da ciência.

A COP 21 em Paris precisa de 
se traduzir numa aproxima-
ção, onde todos os governos 
concordem que é preciso mu-
dar e mudar depressa; que a 
transformação precisa de ser 
justa e que, nesse processo, a 
prioridade são as necessida-
des dos mais vulneráveis.

O objetivo não será sobre asse-
gurar mais instituições globais 
ou que o tão esperado acordo 
global vá resolver o problema 
de imediato. A COP 21 será, 
sim, sobre conseguir que o 
quadro institucional global 
existente seja eficaz; garantir 
que as lacunas institucionais 

globais, até agora sem so-
lução, sejam resolvidas; 

garantir que os com-
promissos já assu-

midos pelos go-
vernos não se 
limitem a ser 
c u m p r i d o s , 

ExpECtAtIVAS pARA pARIS 
– COp 21

OLHAR 
VERDE

Vive a Europa momentos de 
angústia que a fazem estremecer 
nos seus passos da tolerância e 
da solidariedade. A estranheza e 
o medo que sentimos advêm, na 
minha opinião, de perceber tal e 
qual como na ficção de Golding 
que este medo cresce no meio de 
nós e que pode mudar a mais cân-
dida das crianças. Encontrar a so-
lução para combater esta tirania 
dos radicalismos torna-se bem 
mais complicada quando esse 
medo tem nomes que consegui-
mos pronunciar como Edgar, Cel-
so, Fábio e Patrício. E mães que 
choram como nossas mães de dor 
sentida e verdadeira. Vivemos um 
momento complexo e com res-
postas difíceis para o caminho da 
humanidade.
 Em Paredes vivemos tempos de 
incompreensão do que deve ser a 
vida democrática e o respeito pelos 
autarcas que nas suas freguesias 
lutam e disponibilizam-se a todas 
as horas do dia a estar ao serviço 
das suas comunidades. O ataque 

que o PS faz ao presidente da Junta 
de Freguesia de Cete é suez e com 
um claro objectivo de iniciar aqui a 
sua intifada radical contra um au-
tarca que em tempos de crise tem 
beneficiado os seus com obra feita. 
Precisamente na semana em que 
terminam as pavimentações da 
Ponte da Pica à rotunda de S. Pedro 
(uma obra que também foi possível 
pela persistência do presidente de 
Junta), o PS local deixa-se levar 
pelos radicais do regime que entre 
as burcas do disfarce “enlameam” 
tudo e todos só pelo prazer desu-
mano de pensarem que alguém os 
credibiliza.
 Infelizmente o actual presiden-
te do PS vai-lhes dando algum 
colhimento até ao dia em que es-
sas mesmas burcas o rodearem 
e o apedrejarem com calhaus de 
dimensões bíblicas. Aí desejará 
que, ou melhor, rezará para que 
os ditos escribas e fariseus as-
sumam a sua condição de peca-
dores. Reside aqui o seu engano. 
As sacerdotisas do seu regime 

DA EuROpA DOS 
NOSSOS DIAS A 

OutROS EpISóDIOS 
CASEIROS

pEDRO mENDES

Vereador da câmara municipal de Paredes 

pelo Partido Social Democrata

são impolutas e na hora verberão 
sobre as suas precisões no lan-
çamento dos calhaus reforçando 
que a tal distância do alvo nunca 
falhariam a sua pontaria, porque 
é mesmo curta a que os separa do 
líder do PS/Paredes. 
   Só este enquadramento posicio-
nal justificará que o líder do PS 
tenha obrigado toda a bancada 
do seu partido a abandonar a As-
sembleia só porque entende que 
deve ser ele a fazer o combate 
político neste órgão para o qual 
não foi eleito. É ainda questio-
nável que entenda que o simples 
esclarecimento de um episódio de 
trica política, pura e dura, desme-
reça a mais importante discussão 
que cabe a este órgão autárquico 
como a discussão do plano e orça-
mento. É na discussão destas ma-
térias importantes que os eleitos 
devem comparecer e não fugir da 
mesma. Agora certamente ape-
nas vamos perceber a posição do 
PS/Paredes pelo meio dos ruídos 
de questionáveis saduceus.
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A Câmara Municipal de Valongo em 19 de 
Novembro, discutiu pela segunda vez a pro-
posta de orçamento e grandes opções do pla-
no para 2016.
 Infelizmente, a 2ª proposta apreciada não 
consagrava qualquer alteração substancial 
em relação à versão anterior. Todos os aspec-
tos que mereceram re-
gisto critico por parte 
da CDU mantiveram-
se integralmente. In-
felizmente, o PS optou 
por não realizar um 
esforço de conside-
ração das posições 
defendidas pela CDU. 
Nesse sentido, a CDU 
reiterou os motivos 
que justificaram o seu 
voto contra.
 A proposta de or-
çamento e grandes 
opções do plano para 
2016, segue as mes-
mas orientações en-
quadrada na lógica do 
PAEL. Não é demais 
recordar que a situa-
ção financeira resulta 
da gestão desastrosa do PSD, com a cumpli-
cidade do PS em questões essenciais. Trata-
se de um orçamento com a total ausência da 
perspetiva de procura da libertação do mu-
nicípio dos constrangimentos das privatiza-
ções/concessões dos seus serviços e equipa-
mentos. Num quadro em que a resolução da 
complexa situação financeira em que o Mu-
nicípio se encontra passa necessariamente 

pela reversão, ainda que faseada e prolonga-
da no tempo, dos diferentes serviços e equi-
pamentos privatizados/concessionados nos 
anteriores e no atual mandato. Os níveis de 
investimento mantêm-se em mínimos histó-
ricos, reduzindo ainda mais em relação aos 
anos anteriores. Persiste a consideração da 

resposta necessária a inúmeras questões 
que persistem, ao nível de equipamentos, re-
qualificação da via pública, habitação social, 
accão social, ambiente, desporto, cultura e 
juventude, entre outras.
 No que concerne ao plano de atividades e 
orçamento da Vallis Habita para 2016, de uma 
leitura atenta dos documentos em análise, 
é possível verificar, que apesar dos valores 

arrecadados com a habitação social através 
das rendas, a empresa VallisHabita não pro-
cederá a obras de melhoria das habitações, 
ficando-se apenas pela substituição das cai-
xilharias no empreendimento de habitação 
social das Pereiras (18.900€) e na cobertura 
do EHS do Calvário (220 mil euros) e a reabi-

litação de 4 habitações. Quando arrecadará 
através das rendas dos complexos que é pro-
prietária cerca de 360 mil euros, prevendo-se 
assim, um lucro de 70.000€. O que para além 
de pouco razoável, é vergonhoso, tendo em 
conta o estados dos habitações e o saldo da 
empresa. Relativamente, aos complexos pro-
priedade da CM, a Vallis Habita arrecadará 

através das rendas e do contrato programa 
cerca de 217 mil euros, estando previsto ape-
nas a aplicação do valor do contrato progra-
ma, 65 mil euros.
 Em conclusão, a proposta de Orçamento e 
Grandes Opções do Plano do Município de Va-
longo para 2016 representa apenas mais do 

mesmo que tem vindo a ser feito, com tantos 
resultados negativos. Trata-se de uma pro-
posta que mantém as principais orientações 
estratégicas que vinham da gestão PSD/CDS 
e que confirmam a escolha da nova maioria 
PS, em concretizar políticas de direita. Por 
isso, a CDU não teve outra alternativa a man-
ter o seu voto contra.

RAzõES DO VOtO CONtRA DA CDu

ADRIANO RIbEIRO

Vereador da câmara municipal de Valongo pela cDU

SoBre A ProPoStA De orçAmeNto DA câmArA De VAloNgo PArA 2016. 
PS VoltA A eScolher PSD PArA VIABIlIzAr A SUA ProPoStA

O Orçamento da Câmara de Valongo 
para 2016 foi aprovado com os votos favo-
ráveis do PS, a abstenção do PSD e o voto 
contra da CDU. Com o valor de 31,9 milhões 
de euros é um orçamento de rigor dos quais 
apenas 2,7 milhões são Plano Plurianual 

cutivo teve, na elaboração do orçamento, 
uma preocupação social. Desde logo o Fun-
do de Emergência Social para apoio dire-
to às famílias carenciadas e em risco bem 
como o Plano de Emergência e Apoio Ali-
mentar. O apoio social foi reforçado para a 

realização de acordos de cooperação com 
as IPSS do concelho com vista à comparti-
cipação na aquisição de equipamentos. 
 Os Contratos Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo, apoio à formação des-
portiva, foram aumentados em 18% para 
171 mil euros. A autarquia reforça o apoio 

ao Desporto aumentando as verbas atribu-
ídas de forma a compensar o aumento de 
atletas e de clubes resultado do apoio que 
o município vem atribuindo.
 Outra aposta dá-se no Ambiente, com a im-
plementação do Plano Estratégico para a Re-

dução de Resíduos Urbanos, uma orientação da 
União Europeia, o que inclui um projeto-piloto 
de recolha seletiva de lixo porta a porta, a den-
sificação da rede de ecopontos e o alargamento 
da compostagem caseira e das hortas comuni-
tárias. Isto demonstra a preocupação do execu-
tivo em matéria ambiental contribuindo para 

um futuro mais saudável para o concelho.
 Mantém-se o investimento no Parque 
Escolar e nas Atividades Educativas com 
a requalificação de várias escolas no valor 
superior a 200 mil euros de forma a melho-
rar as condições de trabalho para alunos 

e crianças. No Desporto o inves-
timento será na recuperação dos 
equipamentos criando melhores 
condições para os atletas desta-
cando-se a aquisição do Campo 
de Sonhos para o futuro Estádio 
Municipal de Ermesinde que tan-
ta falta faz à cidade.
   Há uma aposta clara na Desma-
terialização de Processos e Servi-
ços e o reforço da Transparência 
na relação com a comunidade e a 
promoção das Marcas que são a 
identidade do concelho. Reforça-
mos o investimento na Construção 
e Pavimentação das ruas permi-
tindo uma melhor acessibilidade 
às pessoas procurando, nos inves-
timentos, fazer uma distribuição 
equilibrada no concelho de acordo 
com a população de cada freguesia 
e as suas necessidades. 
   Foram contempladas as verbas 

necessárias para as candidaturas aos fundos 
comunitários nomeadamente o Parque das 
Serras do Porto e as Oficinas do Brinquedo e da 
Regueifa e do Biscoito. Este orçamento, resul-
tado do diálogo com os Presidentes de Junta e 
com a Oposição, é uma aposta a pensar no fu-
turo do concelho. 

um ORçAmENtO A pENSAR 
NO FutuRO

de Investimentos. É, de facto, um orçamen-
to reduzido face às reais necessidades do 
concelho mas é condicionado pelo PAEL 
(Programa de Apoio à Economia Local) ao 
qual o município aderiu em 2012.
 Apesar dos constrangimentos financei-
ros a que o município está obrigado o exe-

ORLANDO RODRIguES

Vereador na câmara municipal de Valongo pelo Partido Socialista 
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FERNANDO SENA EStEVES 
Professor catedrático Aposentado da faculdade de farmácia do Porto

(fsena@ff.up.pt)

Dezembro começava com dois 
feriados: o do dia 1 que já não é e o 
do dia 8 que se mantém. Enquan-
to no primeiro se comemorava a 
restauração da independência 
de Portugal em 1640, no segundo 
celebra-se a Imaculada Concei-
ção de Nossa Senhora, havendo 
uma relação entre as duas reali-
dades. D, João, Duque de Bragan-
ça, aguardava em Vila Viçosa o 
resultado da ação dos conjurados 
em Lisboa, cujo êxito determinou, 
no dia 15 de dezembro, a sua acla-
mação, aos 34 anos, como D. João 
IV, rei de Portugal, em substitui-
ção de Filipe III.

A ImACuLADA

Rastreios Gratuitos*

*Sujeito a marcação

Rastreios:
- Avaliação Postural

- Avaliação Comportamental (dificuldade
de comunicação, medos e fobias)

- Avaliação Pé Plano (chato) | Pé Cavo
- Avaliação Neurofeedback (dificuldade de

concentração/atenção)
- Aconselhamento de calçado

- Aconselhamento para o uso de mochilas
- Aconselhamento de alimentação saudável

- Entre outros

Horário:

das 9h às 13h

Crianças até aos 15 anos de idade

Rua Miguel Bombarda, 105
4050-377 Cedofeita - Porto
(perto da entrada por Cedofeita)
+351 913 327 011
+351 220 993 488

PORTOPENAFIEL (sede)
Zona Industrial 1, Lote 36
4560-164 Guilhufe - Pena�el 
(junto ao hospital Padre Américo)
+351 916 315 247
+351 255 098 647

WWW.NUNOMENDES.PT | GERAL@NUNOMENDES.PT

FACEBOOK.COM/NUNOMENDES.SEI

A avaliação inclui:
- Análise ao folículo, ao couro cabeludo e ao cabelo

- Colheita de uma amostra de cabelo
 para Análise Laboratorial

- Encaminhamento para tratamento específico

O cabelo não é apenas uma questão estética. 
É uma questão de Saúde e de Identidade.

Horário:

11h-14:30h
15h-19:30h

Vaga limitadas!
Marque já a sua consulta.

Saúde da Criança
28 de novembro - Penafiel

Queda de Cabelo
26 de novembro - Porto
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D. João IV teve a oposição de al-
gumas pessoas poderosas, mas 
contava com o apoio generaliza-
do do povo, bem como o de sua 
mulher, Luísa de Gusmão, a quem 
se atribuíram ditos sonoros como 
“antes rainha por um dia que du-
quesa toda a vida”. E rainha aos 
27 anos, assim esteve 16 anos e 
mais seis como regente. Mas foi 
a Imaculada Conceição que D. 
João IV proclamou como verda-
deira rainha de Portugal. Na sua 
investidura como rei colocou a 
coroa real aos pés de uma ima-
gem de Nossa Senhora, iniciando 
a prática de substituir a coroação 

real pela sua aclamação, a qual se 
manteve durante toda a dinastia 
de Bragança, até ao séc. XX.

D. João IV procedeu à coroação 
solene da Imagem de Nossa Se-
nhora da Conceição de Vila Viço-
sa como Rainha de Portugal nas 
cortes de 1646. Justificava tal 
devoção afirmando que “me fez 
Deus mercê por sua intercessão, 
que tomasse posse da Coroa e 
Ceptro para governar estes meus 
reinos livres do pesado cativei-
ro de Castela”. Outras figuras da 
nossa história reconheceram 
esta intercessão para com Portu-

gal, como foi o caso de D. Afonso 
Henriques ter mandado celebrar 
um pontifical de ação de graças 
à Imaculada Conceição pela con-
quista de Lisboa aos Mouros em 
1147. Os mesmos sentimentos 
partilhava São Nuno Álvares Pe-
reira pelas vitórias nas batalhas 
contra Castela que salvaguarda-
ram a independência de Portugal 
no séc. XIV. Foi de resto o Condes-
tável quem adquiriu a imagem de 
Nossa Senhora da Conceição de 
Vila Viçosa.

Assim se vê que a crença de que 
Nossa Senhora foi isenta de todo 
o pecado, mesmo do pecado origi-
nal, desde o instante da sua conce-
ção, é muito antiga na Igreja, mas 
o Papa Pio IX definiu solenemente 
o dogma da Imaculada Conceição 
da Virgem Maria no dia 8 de de-
zembro de 1854, após consultar 
os bispos de todo o mundo. No dia 
11 de fevereiro de 1858 deu-se a 
primeira das 18 aparições a Ber-
nardete Soubirous, de 14 anos, em 
Lurdes. Na 16ª aparição, a 25 de 
março, a pequena pediu por três 
vezes à Senhora que lhe dissesse 
quem era, mas não teve como res-
posta mais que um sorriso, Insis-
tindo uma quarta vez, a Senhora 
ficou séria e respondeu no diale-
to local: “Que soy era Immaculada 
Councepciou”. Bernardete correu 
a casa do pároco e antes mesmo 

de o cumprimentar exclamou 
“Que soy era Immaculada Coun-
cepciou”. “O quê?! Tu és a Imacu-
lada Conceição?!” “Não sou eu, é 
a Senhora que me disse o nome.” 
“E tu sabes o que isso quer dizer?” 
Perante a negativa, acrescentou 
que certamente se enganara no 
que ouvira. Mas a pequena insis-
tiu que tinha vindo pelo caminho 
a repetir aquilo para não se enga-
nar. Finalmente o pároco aceitou 
a verdade das aparições e já nem 
sentia a necessidade de mais pro-
dígios ou milagres. 

Portugal atravessa momentos 
difíceis e há dias mandaram-me 
uma mensagem eletrónica a pro-
por que se rezasse pelo nosso 
País a mais antiga oração que se 
conhece a Nossa Senhora, encon-
trada num pergaminho do séc. 
III. Confesso que me senti algo 
envergonhado por não a saber de 
cor. Reenviei a mensagem a vá-
rios amigos e lembrei-me de dei-
xar aqui também essa prece e o 
mesmo pedido, 

À vossa proteção nos acolhemos, 
Santa Mãe de Deus. Não despre-
zeis as nossas súplicas em nos-
sas necessidades, mas livrai-nos 
sempre de todos os perigos, ó Vir-
gem gloriosa e bendita!
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À mulher de César não lhe basta ser 
séria... Se há local onde a política mais 
se assemelha aos fenómenos do Entron-
camento, esse local é Paredes. Em pou-
co mais de uma semana, aconteceram 
vários episódios caricatos. O primeiro 
começou com um tiro no pé do vereador 
socialista Alexandre Almeida. O PS e a 
CDU propuseram uma auditoria às con-
tas da Junta de Freguesia de Cete, que 
é liderada pelo PSD. Até aqui, não há 
nada de anormal: a auditoria é um ins-
trumento útil e que deve ser usado, prin-
cipalmente depois de se saber que essa 
mesma Junta de Freguesia, entre outras 
irregularidades, tinha emitido vários 
cheques sem provisão. Isso é que não é 
normal. O problema é que a empresa es-
colhida para fazer a auditoria é proprie-
dade do referido vereador do PS. É mais 
ao menos como se o Benfica fosse jogar 
com o Sporting e o árbitro fosse o Jorge 
Jesus. Não há que duvidar da seriedade 
de Alexandre Almeida enquanto auditor, 
mas não parece correcto ficar associado 
a uma operação desta natureza. Em polí-
tica, estes erros pagam-se caro. 

Defender o concelho ou a honra? No sá-
bado passado, realizou-se uma sessão 
da Assembleia Municipal de Paredes. O 
assunto mais importante foi a discussão 
e aprovação do Orçamento para 2016. 
Quem já assistiu a estas reuniões presidi-
das por Granja da Fonseca sabe que têm 
tudo menos a dignidade que lhes é exigi-
da. A última não foi excepção. No período 
de antes da ordem do dia, os presidentes 
de junta eleitos pelo PSD inscreveram-se 
todos para fazer a defesa do presidente 
da Junta de Cete e aproveitar para ata-
car o vereador Alexandre Almeida. No 
entanto, alguns deles excederam-se nos 
termos em que o fizeram e acabaram 
por o ofender. É certo que os vereado-
res só têm direito à palavra se o Presi-
dente da Câmara autorizar, mas quando 
se trata da defesa da honra, como foi o 
caso, cabe ao Presidente da Assembleia 
Municipal permitir que o ofendido se de-

a igreja em 
Diálogo Com o 
munDo 
Autor: D. João Lavrador 
Editor: Paulus Editora 
Preço: €18,00

O livro ‘A Igreja em diálogo com o mundo’ reúne 
artigos escritos por D. João Lavrador no jornal 
‘Voz Portucalense’ onde existe uma “leitura” 
de acontecimentos eclesiais e outros “sempre 
num humanismo cristão” e foi apresentado no 
Porto.
 “O título no fundo é este diálogo, esta com-
preensão, este perspetivar a partir da Doutrina 
Social da Igreja o que são os grandes aconte-
cimentos que marcam o dia-a-dia, que eram 
relevantes e ajudariam o povo de Deus através 
dessa mesma reflexão a encontrar um senti-
do esses mesmos acontecimentos”, revelou D. 
João Lavrador.
 Nestes artigos, publicados entre maio de 
2009 e julho de 2015, o prelado ajudou a “ler” 
acontecimentos eclesiais ou outros “sempre 
pela lógica do humanismo cristão”.
 ‘A Igreja em diálogo com o mundo’ conta com 
86 artigos de opinião divididos em sete capítu-
los: “Evangelho e cultura”, “Promover a justiça 
e a paz”, “Testemunhar a alegria do Evangelho”, 
“Promover a renovação comunitária”, “Comu-
nidade e ministérios”, “Alguns âmbitos educati-
vos - Família/Escola” e “Maria de Nazaré”.
 Recentemente nomeado pelo Papa Francisco 
como bispo coadjutor de Angra, nos Açores, D. 
João Lavrador assinala que esta publicação “é 
quase um gesto de gratidão”, uma maneira de 
“agradecer o acolhimento do povo de Deus” da 
Diocese do Porto”.
 ‘A Igreja em diálogo com o mundo’ é publica-
do quando se celebram os 50 anos e, nesse sen-
tido, o autor considera que hoje deve-se “olhar” 
o mundo “não no sentido condenatório” mas, 
sobretudo, para “oferecer os valores do Evan-
gelho”.
 O bispo do Porto, que escreveu o prefácio da 
obra, observou que o “testemunho” do até ago-
ra bispo-auxiliar fica escrito e “palavras do bem 
que fez” permanecem.

SugEStãO DE LEItuRA

fenda. Granja da Fonseca não autorizou e 
os vereadores e a bancada do PS abando-
naram a sessão. Sendo compreensível a 
indignação dos socialistas, foi esquecido, 
no entanto, o que deveria ter sido o mais 
importante da reunião. O que acabou por 
acontecer foi que, pela primeira vez, o Or-
çamento Municipal foi aprovado sem um 
único voto contra. Reagir a quente tem 
destas coisas... 

provar do próprio veneno. Há poucos 
anos, Elias Barros e Joaquim Neves com-
praram dois jornais locais e usaram-nos 
para fazer oposição a Celso Ferreira. Mui-
tas foram as vezes em que os conteúdos aí 
produzidos se aproximaram mais de uma 
espécie de terrorismo jornalístico do que 
de uma leal oposição política. Entretanto, 
um desses jornais foi encerrado e o outro 
ficou apenas nas mãos de Joaquim Neves. 
O mesmo Joaquim Neves, agora, anunciou 
que será candidato à liderança do PSD-
Paredes. Por seu lado, o PS entende que 
todas as notícias actuais que lhe são me-
nos favoráveis são fruto daquela violenta 
estratégia editorial usada no passado. Na 
segunda-feira, durante a conferência de 
imprensa do PS, Elias Barros, agora pre-
sidente da Junta de Freguesia de Rebor-
dosa, disse o seguinte: “Joaquim Neves 
tem usado o [seu] jornal para atacar-me 
a mim e ao Alexandre Almeida. Sinto-me 
perseguido! É vergonhoso apoderar-se de 
um jornal para se promover!” É verdade: 
é mesmo vergonhoso usar um jornal para 
se autopromover ou para mover perse-
guição a alguém. Mas não passou a ser 
vergonhoso agora. É-o desde sempre, até 
no tempo em que Elias Barros era co-pro-
prietário dos dois jornais.



SextA-feIrA, 27 nov De 201524

PUB


