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vALONguENSES RECICLARAm mENOS 
pApEL, EmbALAgENS E vIDRO Em 2015

relAtórIo DA lIPor moStrA qUe o concelho 

A reciclagem de embalagens de 
plástico e metálicas, de papel/car-
tão e vidro diminuiu em Valongo. 
Os dados constam do último rela-
tório de análise estatística da Lipor 
– Serviço Intermunicipalizado de 
Gestão de Resíduos do Grande Por-
to com os dados de 2015. 
 No total, os oito municípios que 
integram a Lipor aumentaram o 
volume de resíduos encaminha-
dos para a reciclagem. Valongo é 
o terceiro concelho com o mais 
baixo volume de reciclagem por 
habitante.  

7,32% DOS mAtERIAIS 
ENCAmINHADOS pARA A 
RECICLAgEm 

Em 2015, o Sistema de Gestão de 
Resíduos da Lipor encaminhou 
para reciclagem 45.353,12 tonela-
das de resíduos, 9,51% de todos os 
recolhidos pelo serviço intermu-
nicipal. No total, a quantidade de 
resíduos urbanos recepcionados 
pela Lipor chegou às 476.836,25 
toneladas. 
 Na reciclagem multimaterial, 
foram recolhidas 18.637,44 tone-
ladas de vidro, 14.976,68 tonela-
das de papel/cartão e 8.915,57 to-
neladas de embalagens plásticas 
e metálicas.  Só este último resí-
duo teve uma variação negativa 
em relação a 2014. Foram ainda 
encaminhadas para a reciclagem 
centenas de toneladas de madei-
ras, plásticos, sucatas e resídu-
os de equipamentos eléctricos e 
electrónicos, entre outros. 
 Entre os oito municípios que 
integram a Lipor, a Maia foi o que 
teve melhor desempenho na reci-
clagem, com uma percentagem de 
17,93% de materiais encaminha-
dos. O Porto surge no segundo lu-
gar, com 9,59%, e no terceiro fica 
a Póvoa do Varzim, com 9,28%. Va-
longo fica-se pelos 7,32%. Com re-
sultados mais baixos só Espinho e 
Gondomar, com 5,37% e 6,58% de 
materiais encaminhados para a 
reciclagem, respectivamente.  

vALONgO FOI O úNICO 
CONCELHO A DImINuIR A 
RECICLAgEm DOS tRêS 
pRINCIpAIS mAtERIAIS 

Em Valongo, no ano passado, fo-
ram encaminhadas para recicla-
gem 1.212,88 toneladas de vidro, 

mAtERIAIS 
RECOLHIDOS

emBAlAgenS 
De PláStIco 
e metálIcAS

PAPel
e cArtão 

VIDro

tOtAL

2015 
(tONELADAS)

509,90

919,36

1.212,88

2.642,14

2014 
(tONELADAS)

524,32

946,58

1.254,00

2.724,90

vARIAçãO 
2015 vS 2014

-2,75%

-2,88%

-3,28%

-------

QuILOS 
RECICLADOS 
pOR pESSOA

* (Em méDIA)

5,30

9,70

12,80

27,80

* PoPUlAção Do concelho De VAlongo SegUnDo o Ine - 95.087 PeSSoAS.  

NúmEROS DA RECICLAgEm Em vALONgO (SEguNDO O RELAtóRIO DA LIpOR)

FERNANDA pINtO
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919,36 toneladas de papel/cartão 
e 509,90 toneladas de embalagens 
plásticas e metálicas. Estes nú-
meros significam uma diminui-
ção em relação ao ano de 2014, na 

ordem dos 3% por cada material. 
 Valongo foi o único concelho 
dos que integram a Lipor a assis-
tir a uma redução de reciclagem 
nestes três principais fluxos ao 

mesmo tempo. A diminuição ron-
dou as 27 toneladas no papel e 
nas embalagens e as 41 toneladas 
no vidro. No papel/cartão, o mu-
nicípio foi mesmo o único destes 

oito a sofrer uma redução. Esta 
quebra surge depois de o conce-
lho ter sido um dos que mais au-
mentou a reciclagem deste mate-
rial entre 2013 e 2014. 
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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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Começou temporada anual 
de “pais, mães & Companhia”

“Aprender a aprender: como 
ensinar as crianças a autorregular 
a sua aprendizagem” foi a temá-
tica escolhida plea Câmara Muni-
cipal de Valongo para o arranque 
de uma nova temporada anual da 
actividade “Pais, Mães & Compa-
nhia”. A sala do Fórum Cultural de 
Ermesinde encheu para ouvir Ana 
Salgado, doutorada em Psicologia 
da Educação pela Universidade do 
Minho.
 “Vou já”, “Podes deixar a TV ligada?” 
e “Faço amanhã” foram algumas 
das expressões mais mencionadas 
pelos pais, mães e companhia que 
assistiram e participaram em mais 
uma sessão de esclarecimento. Ana 
Salgado, doutorada em Psicologia 
da Educação pela Universidade do 
Minho, psicóloga em escolas públi-
cas e privadas desde o pré-escolar 
ao ensino secundário e docente do 
ensino superior foi a oradora.
 Em ambiente informal e com uma 
sala completamente lotada, Ana Sal-
gado dinamizou uma sessão muito 
participada, com discussão acesa, 
onde pais, mães e outras pessoas 

AUtArqUIA Perto De AlcAnçAr metAS Do PAPerSU no Ponto DA comPoStAgem cASeIrA

que assumem funções na educação 
debateram as suas experiências no 
que à promoção do estudo diz res-
peito. A importância do planeamen-
to dos momentos de estudo, da apli-
cação de competências de estudo 
durante a realização de trabalhos 
de casa e estudo para testes (orga-
nização e transformação dos conte-
údos a serem aprendidos, a procura 
de informação, a repetição e a uti-

lização da memória compreensiva) 
bem como a posterior avaliação da 
eficácia das estratégias utilizadas e 
a sua alteração/adaptação quando 
tal é necessário são alguns dos as-
petos que foram focados.
 A próxima sessão, cujo tema é 
“Mindfulness para Crianças: Con-
versas com Pais” está agendada 
para o dia 21 de Fevereiro, também 
no Fórum Cultural de Ermesinde.

um dos concelhos com 
menor reciclagem por 
habitante

O  concelho de Valongo 
mantém-se entre os três em 
que a reciclagem por habitan-
te é menor. Ou seja, quando 
olhamos à capitação, ao nú-
mero de quilos que cada ha-
bitante recicla, só em Espinho 
e Gondomar esse valor é mais 
baixo. 
 Em 2015, cada valonguen-
se encaminhou cerca de 27,79 
quilos de material para a reci-
clagem. Esse valor era de 27,62 
quilos em Espinho e 25,51 qui-
los em Gondomar. A média dos 
oito municípios é de 43,93 qui-
los por habitante. 
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mEtáLICAS E vIDRO RECICLADOS Em 2015 

(em qUIloS Por hABItAnte) 

Cada valonguense produziu 
323 quilos de resíduos 
indiferenciados 

O  relatório da Lipor dis-
crimina o volume de resíduos 
indiferenciados recolhidos em 
cada município. 
 No total, foram encami-
nhadas para este sistema de 
tratamento mais de 382.969 
toneladas de resíduos indife-
renciados, uma diminuição em 
relação a 2014. Valongo ficou-
se pelas 30.701 toneladas, um 
valor um pouco mais elevado 
que o do ano anterior, mas o 

terceiro mais baixo destes oito 
concelhos. 
 Quando as contas são fei-
tas pelo número de quilos por 
habitante, só os habitantes da 
Maia produzem menos quanti-
dade de resíduos. Em Valongo, 
cada munícipe produziu, em 
média, 323 quilos de resíduos 
indiferenciados em 2015. O nú-
mero fica abaixo da média dos 
oito concelhos que é de cerca 
de 398 quilos. 

 Na capitação dos três prin-
cipais fluxos (embalagens 
plásticas e metálicas, cartão/
papel e vidro) destacam-se no-
vamente a Maia (67,88 quilos 
por habitante), o Porto (56,73) 
e a Póvoa do Varzim (49,05). 
Mais uma vez a Lipor salien-
ta a influência da “população 
flutuante” nestes resultados. 
“No caso do Porto existe uma 
forte influência pelo fluxo de 
pessoas que diariamente se 
deslocam para trabalhar, as-
sim como na Maia e em Mato-
sinhos, embora em menor es-
cala”, refere o relatório. 

26,62 25,51

67,88
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pSD QuEStIONA gOvERNO SObRE REAbILItAçãO 
DA ESCOLA SECuNDáRIA DE ERmESINDE

O  Grupo Parlamentar do PSD 
formulou, esta semana, uma 
pergunta ao Governo, dirigida 
ao Ministro da Educação, sobre 
as obras de reabilitação previs-
tas para a Escola Secundária de 
Ermesinde, previstas no Mape-
amento das Infraestruturas da 
Educação aprovado pelo anterior 
Executivo. O PSD quer saber a po-
sição do actual Governo.

grUPo PArlAmentAr formUloU PergUntA Ao mInIStérIo DA eDUcAção

 No documento enviado ao Mi-
nistério da Educação, o PSD lem-
bra que o anterior Governo “fe-
chou com a Comissão Europeia 
uma dotação de 350 milhões de 
euros de fundos comunitários 
do Portugal 2020 - no âmbito do 
conceito last-mile - para resolver 
algumas carências de infraestru-
turas da educação, designada-
mente ao nível da reabilitação e 
requalificação das escolas do 2º e 
3º Ciclos e algumas do ensino se-
cundário”. O Mapeamento das In-
fraestruturas da Educação previa 

a intervenção em 52 escolas da 
Área Metropolitana do Porto, en-
tre as quais está a Escola Secun-
dária de Ermesinde, em Valongo, 
que esteve inscrita na Parque 
Escolar para requalificação e am-
pliação mas que nunca foi inter-
vencionada e “precisa de obras 
urgentes”. O grupo parlamente 
salienta ainda que o Mapeamento 
de Infraestruturas da Educação 
foi  validado pela Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR-Norte), 
pela Direção-Geral dos Estabele-

cimentos Escolares (DGEstE) e foi 
aprovado por Bruxelas.
 Tendo em conta a urgência de 
obras da Escola Secundária de Er-
mesinde, o Grupo Parlamentar do 
PSD quer saber  “qual a posição 
deste Governo em relação a este e 
a todos os outros mapeamentos”, 
mas também se “é verdade que 
este mapa vai ser revisitado e que, 
por isso, o Aviso das candidaturas 
(preparado pelo anterior Governo) 
está suspenso”. A não se confirmar 
esta suspensão, os sociais-demo-
cratas querem saber a razão pela 

qual ainda não foram os avisos 
publicados. A esclarecer pelo Go-
verno é igualmente pedido que se 
diga quem vai executar o projecto. 
“Será a Parque Escolar, E.P.E., ou 
as Câmaras Municipais?”, pergun-
tam, acrescentando questões como 
o modelo de protocolo a celebrar 
para a requalificação dos edifícios 
e quais serão os critérios de entra-
da em obra das escolas mapeadas. 
Finalmente, o PSD pergunta “quem 
suportará a componente nacional 
dos 15 por cento , admitindo uma 
comparticipação de 85 por cento”. 

gOStO pELO ARtESANAtO CRIOu AS “AvOzINHAS 
pRENDADAS”

O  que fazer aos 58 anos, de-
pois de deixar o trabalho de algu-
mas décadas? Esta foi a questão 
que Rosa Almeida se colocou a si 
própria há cerca de quatro anos 
depois de ter deixado o emprego 
num lar de idosos em Alfena. O 
gosto pelos lavores e o desejo de 
ter um negócio levou-a a colocar 
o desafio de criar uma empresa 
de artesanato a Fátima Almeida, 
irmã mais velha quatro anos. O 
desafio foi logo aceite,até porque, 
dizem, “era isto ou falar dos vizi-
nhos”.
 As irmãs Fátima Almeida e Rosa 
Almeida são as “Avozinhas Pren-
dadas” há quatro anos. Se o gosto 
pelos trabalhos manuais, espe-
cialmente a costura e as malhas, 
já fazia parte da vida de ambos, 
e a costura era já a ocupação de 
Fátima, reformada por invalidez 
desde os 48 anos, o artesanato 
passou a ocupar  um lugar de des-
taque nos últimos anos das vidas 
destas valonguenses, uma de Er-
mesinde e outra de Alfena.

vENDA DO ARtESANAtO 
COmEçOu NA RIbEIRA

Decisão tomada, contam, não fica-
ram a olhar para o tempo passar 
e, com a ajuda do filho de Fátima, 
trataram da parte burocrática da 
criação de uma empresa e de uma 
página de facebook onde divulgam 

DUAS IrmãS jUntArAm-Se nUm negócIo PArA Se entreterem há já qUAtro AnoS

o trabalho e as feiras que partici-
pam. Empreendedorismo à parte, 
o intuito destas duas irmãs, avós 
de dois meninos, é entreterem-se 
e não ficar no sofá. Começaram a 
vender na Ribeira do Porto, mas 
depressa diversificaram a pre-
sença em feiras da região, desde 
Valongo, Paredes, Paços de Fer-
reira, entre outros. As feiras me-
dievais são, por norma, local onde 
poderemos encontrar as “Avozi-
nhas Prendadas” até porque é um 

gosto especial de Fátima Almeida. 
Nas bancas espalham-se sacos 
e carteiras em tecido, mas tam-
bém peças de costura e malhas, 
como vestidos, para crianças e 
bebés. Aplicações em chapéus e 
carteiras são outras das peças 
confeccionadas. Para trás ficou 
a bijuteria e outros materiais que 
muitos outros artesãos fazem e 
se repetem por várias bancas. 
Rosa e Fátima explicam que as 
peças não reflectem a totalidade 

do trabalho que é empenhado na 
sua concretização e muitas vezes 
as pessoas não dão o devido va-
lor à peça. Não obstante, frisam, 
os visitantes das feiras de arte-
sanato têm, geralmente, a noção 
do trabalho feito e valorizam as 
peças. Se ainda não teve a opor-
tunidade de se cruzar com estas 
“avozinhas”, pode visitar a sua 
página de facebook e conhecer 
o trabalho realizado: facebook.
com/avozinhasprendadas.

 Mas se o negócio do artesanato 
começou com um desafio de Rosa, 
é também ela que coloca um limi-
te para esta aventura das Avozi-
nhas. 2019 é o prazo de validade 
das “Avozinhas Prendadas”. Rosa 
terá 65 anos e Fátima 69. Mas 
também não será altura para ir 
para o sofá! Rosa Almeida já co-
meçou a procurar o que fazer e a 
Universidade Sénior parece ser, 
para já, a escolha para daqui por 
três anos. 
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A ResponsAbilizAção dos GeRentes e Adminis-
tRAdoRes peRAnte CRedoRes soCiAis 

 O regime jurídico da responsabilidade civil dos adminis-
tradores de sociedades comerciais encontra-se configura-
do no Capítulo VII, do Título I (Parte Geral), do Código das 
Sociedades Comerciais (CSC).
 Da regulamentação legal ali definida resulta uma tríplice 
responsabilização dos administradores/gerentes: a) res-
ponsabilidade para com a sociedade; b) responsabilidade 
com os sócios e terceiros; c) responsabilidade para com os 
credores sociais.
 O caso que nos ocuparemos no presente artigo será a da 
responsabilização dos administradores/gerentes perante 
credores, que se encontra regulado no nº 1 do artigo 78º do 
CSC que dispõe: “ Os gerentes ou administradores respon-
dem para com os credores da sociedade quando, pela ino-
bservância culposa das disposições legais ou contratuais 
destinadas à proteção destes, o património social se torne 
insuficiente para a satisfação dos respectivos créditos.”
 Tem-se sido entendido, em face do referido normativo, que 
são pressupostos da responsabilidade civil dos gerentes/ad-
ministradores das sociedades comerciais os seguintes:
 i) que a atuação (acção ou omissão) do administradores/
gerentes constitua uma inobservância culposa de disposi-
ções legais destinadas à proteção dos interesses dos cre-
dores sociais; ii) que a inobservância de tais disposições 
tenha dado origem a um dano para a sociedade, no sentido 
de diminuição do seu património social ao ponto de este se 
revelar insuficiente para a satisfação dos respectivos cré-
ditos; iii) que o acto do gerente possa considerar-se causa 
adequada daquele dano.
 Estamos perante uma forma de responsabilidade deli-
tual, dado que que entre os administradores e os credores 
sociais inexistem quaisquer vínculos específicos, que pu-
dessem fundamentar uma responsabilidade de tipo obri-
gacional. Nessa medida, tratando-se de responsabilidade 
extracontratual, o regime legal aplicável terá de considerar 
igualmente o que resulta do regime geral do artigo 483 e ss. 
CCivil.
 Deve ainda salientar-se que a obrigação de indemnização 
que decorre da norma em análise não é, relativamente aos 
credores sociais, excluída pela renúncia, nem pela transac-
ção da sociedade ou pelo facto de o acto ou omissão assen-
tar em deliberação da assembleia geral.

boletim Jurídico Nº 192 / 2016 
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SpORtINg CLubE DE CAmpO 
CELEbRA ANIvERSáRIO 
COm HOmENAgENS

O  Sporting Clube de Campo, 
considerada a mais antiga colecti-
vidade desportiva do concelho de 
Valongo celebra, esta sexta-feira, 
o 85.º aniversário. A festa será 
nas instalações do clube e muitas 
serão as homenagens. Para além 
do reconhecimento associativo a 
todos os sócios, haverá uma ho-
menagem especial à primeira di-
recção da colectividade, datada 
de 1962.
 Adriano Ribeiro, presidente da 
comissão promotora do aniversá-
rio do clube, explica que o Spor-
ting Clube de Campo (SCCampo) 
foi fundado em Fevereiro de 1931, 
tendo como principal objectivo 
a prática do futebol, mas só em 
1962 foram criados os estatutos, 
tendo sido também nessa data 
que se inscreveu na Associação 
de Futebol do Porto. Durante 
31 anos, conta ao VERDADEIRO 
OLHAR, com os estatutos da Casa 
do Povo de Campo, especialmen-
te durante a década de 50 o clube 
disputou jogos dos campeonatos 
regionais da Fundação Nacio-
nal para a Alegria no Trabalho 
(FNAT). Foi também a partir de 
1962 que o SCCampo passou a ter 
órgãos sociais, tendo sido eleito 
para presidente da direcção José 
Rocha. A comissão promotora do 

ActUAl DIrecção eSPerA Ver concretIzADA A colocAção De relVADo SIntétIco em 2017

85º aniversário do clube decidiu 
marcar a data com uma placa de 
homenagem à primeira direcção, 
que será descerrada sexta-feira 
à noite nas instalações do clube. 
Para o momento foram convida-
dos Vítor Brito, Manuel Joaquim 
Carvalho e José Ferreira Ma-
galhães, três dos membros dos 
órgãos sociais eleitos em 1962. 
Convidados foram igualmente os 
familiares dos restantes mem-
bros que entretanto faleceram. 

QuANDO OS RESuLtADOS 
CHEgAvAm NO pOmbO 
CORREIO 

Depois de filiado na Associação 
de Futebol do Porto, em 1962, o 
SCCampo começou por disputar o 
campeonato distrital da 3ª divisão. 
Ao longo dos anos até ao ano de 
2003 sempre disputou os campeo-
natos distritais, sendo obrigado a 
desistir no ano de 2003, devido às 
medidas do seu recinto desporti-
vo. Para a história do clube ficam 
os títulos: – 1991/1992 – Campeão 
2º Divisão Distrital. – 1998/1999 
– Campeão 2ª Divisão Distrital. – 
1999/2000 – Subida à 1ª Divisão 
de Honra. Actualmente a disputar 
o Campeonato Distrital da 1ª Di-
visão, o Sporting Clube de Campo 
tem uma vasta história da qual 
fazem parte muitas disputas de 
futebol, com jogos que arrastavam 
multidões, em casa ou fora. Quem, 

por algum motivo, não se podia 
deslocar aos campos para assitir 
aos jogos ficava a saber do resulta-
do através da rádio ou através de 
pombos correios que os adeptos 
levavam para os jogos. Outros epi-
sódios serão certamente contados 
esta sexta-feira à noite na cerimó-
nia de aniversário. 

DIRECçãO QuER CONDIçõES 
mELHORADAS

A actual direcção quer agora do-
tar o clube de todas as condições 
que permitam ter, para além de 
futebol sénior, formação de ca-
madas jovens. E essas condições 
passam pela colocação de relvado 
sintético no campo de jogos, uma 
vez que a sua inexistência levou à 
saída dos atletas para clubes de 
concelhos e freguesias vizinhas, 
culminando na extinção da for-
mação. A esperança de Paulo Ro-
drigues, presidente da direcção, 
é que isso seja possível em 2017, 
com a colaboração da Câmara de 
Valongo e da Junta de Freguesia 
de Campo e Sobrado. É, por isso, 
com expectativa que aguarda 
pelos discursos de sexta-feira. A 
colocação do sintético, diz “fará 
toda a diferença”. “Será uma mais 
valia para o clube mas também 
para a vila”, disse, acrescentando 
que outras associações da fre-
guesia terão a oportunidade de 
usufruir das instalações.
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valongo no bom caminho no 
tratamento de resíduos

A Câmara Municipal de Valon-
go está perto de alcançar as metas 
do PAPERSU – Valongo (Plano de 
Acção para obtenção das metas 
previstas no PERSU 2020 - Plano 
Estratégico para os Resíduos Urba-
nos) no que diz respeito à compos-
tagem caseira. Na passada semana 
encerrou um ciclo de cinco cursos 
de compostagem caseira, promo-
vidos em parceria com a Lipor em 
todas as freguesias do concelho.
 Coube ao presidente da Câmara 
Municipal de Valongo, José Manuel 
Ribeiro, encerrar mais um ciclo de 
cinco cursos de compostagem ca-
seira Terra a Terra. No Centro de 
Documentação da Bugiada e Mou-
riscada, o autarca deixou uma pa-
lavra de incentivo e agradecimento 
aos participantes nesta acção de 
formação, apelando à “necessária 
mudança de comportamentos no 
tratamento dos resíduos”.
 No que respeita à compostagem 
caseira, Valongo está perto de al-
cançar as metas do PAPERSU – Va-
longo (Plano de Ação para obten-
ção das metas previstas no PERSU 

AUtArqUIA Perto De AlcAnçAr metAS Do PAPerSU no Ponto DA comPoStAgem cASeIrA

2020 - Plano Estratégico para os 
Resíduos Urbanos). No Município 
de Valongo, já foram entregues e 
estão a ser utilizados cerca de 1150 
compostores, sendo que até 2020, 
basta entregar pouco mais de 100 
para que se cumpram as metas do 
PAPERSU, no que à compostagem 
caseira e comunitária diz respeito.
 Cerca de 30 por cento do peso do 
lixo doméstico é composto por re-
síduos biodegradáveis. Além de di-
minuir a quantidade de lixo, a com-
postagem permite ter em casa um 
excelente fertilizante para a horta 
ou para o jardim.
 Para se cumprir as restantes 
metas é necessária uma mudan-
ça mais ampla de comportamen-
tos, que passa pelo aumento da 
reciclagem de materiais que ain-
da são indevidamente enviados 
para incineração, como o vidro, o 
plástico e o papel. Referindo que 
o tratamento dos resíduos em 
Valongo custa anualmente 3 mi-
lhões de Euros (10 por cento do 
orçamento municipal), José Ma-
nuel Ribeiro exortou mais uma 

vez aos cidadãos para que criem 
condições para se baixarem os 
custos do sistema de tratamento 
dos resíduos.
 Aprovado pela Agência Portu-
guesa do Ambiente, o PAPERSU 
– Valongo foi elaborado em articu-
lação com a Lipor – o sistema de 
gestão de resíduos urbanos em que 
se insere Valongo, sendo um docu-
mento essencial para que o Municí-
pio possa aceder a financiamentos 
comunitários para implementar 
as suas ações. O projecto-piloto de 
recolha selectiva porta-a-porta de 
resíduos para reciclagem é uma 
das medidas com maior impacto 
previstas no PAPERSU – Valongo, 
que exigirá um investimento total 
de 1,2 milhões de euros.
 Além da implementação da re-
colha seletiva de resíduos porta-
a-porta, o plano de acção para Va-
longo atingir as metas do PERSU 
2020 inclui a densificação da rede 
de ecopontos, o alargamento da 
compostagem caseira e das hortas 
comunitárias, e também acções de 
sensibilização para a população.

mais 760 árvores 
plantadas nas 
Serras de valongo

No âmbito do FUTURO – pro-
jecto das 100.000 árvores na Área 
Metropolitana do Porto, as Serras 
de Valongo estão a ser refloresta-
das com árvores e arbustos autóc-
tones. 
 Na acção de reflorestação do dia 
30 de Janeiro participaram 68 vo-
luntários e plantaram-se 760 árvo-
res e arbustos, incluindo espécies 
de encosta e espécies ribeirinhas. 

Por 68 VolUntárIoS

 Esta plantação contou com a par-
ticipação de Escuteiros de Sobrado, 
de Escuteiros de Vilela e de alunos 
da Escola Secundária de Valongo.
 As plantações são organizadas 
pelo Município de Valongo e o CRE.
Porto, no âmbito do projecto me-
tropolitano “FUTURO - 100.000 ár-
vores na AMP”. As árvores (todas 
nativas) são fornecidas pelo Proje-
to Floresta Comum.

850 alunos em 
rastreios de 
daltonismo

Cerca de 850 alunos e alunas do 
4.º ano de escolaridade do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico participaram em 
mais uma edição de rastreio e sensi-
bilização ao daltonismo nas escolas 
básicas do concelho de Valongo, que 
decorreu entre 13 e 28 de Janeiro.
 Ao longo de 11 dias foram visi-
tadas 27 escolas pelas técnicas da 
educação do município que tive-
ram como missão “especial” dar a 
perceber em que consiste o dalto-

forAm VISItADAS 27 eScolAS em 11 DIAS

nismo e os constrangimentos que 
acarreta na qualidade de vida dos 
seus portadores, bem como divul-
gar o código ColorADD.
 Em simultâneo, foram realizados 
rastreios por ópticas do concelho.
No final de cada rastreio, as alunas 
e os alunos abrangidos receberam 
um kit com lápis de cor adaptados e 
um livro para colorir, possibilitan-
do uma aprendizagem consolidada 
e de forma lúdica.
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FuSãO DOS SIStEmAS DE CAptAçãO DE águA 
Em ALtA NãO AvANçA. águAS DE DOuRO E 
pAIvA pODE SER REACtIvADA

noVo goVerno VAI De encontro à VontADe DoS AUtArcAS

O  processo de fusão dos siste-
mas de captação e abastecimento 
de água em alta, que levou à cria-
ção da empresa Águas do Nor-
te, irá ser revertido pelo actual 
Governo. Foi o próprio ministro 
do Ambiente, João Pedro Matos 
Fernandes, quem o anunciou du-
rante uma visita que, na última 
terça-feira, realizou ao Porto.
 Na ocasião, o governante admi-
tiu que a empresa Águas de Douro 
e Paiva, durante anos responsá-
vel pelo abastecimento de água 
em alta ao Vale do Sousa, possa 
ser reactivada.
 Recorde-se que a decisão do an-
terior Governo de terminar com a 
Águas de Douro e Paiva foi muito 
criticada pelos municípios da re-
gião que, nalguns casos, avança-
ram com processos judiciais para 
impedir a fusão delineada pelo 
ex-ministro do Ambiente.

mEDIDA pREvIA HARmONIzAR 
tARIFáRIO

Era um processo que parecia ir-
reversível, mas a entrada em fun-
ções de um novo Governo mudou 
aquilo que foi anunciado como 
certo. Na última terça-feira, o 
novo ministro do Ambiente ga-
rantiu a reversão da fusão dos 
sistemas de captação e abasteci-

mento de água em alta. No Porto, 
João Pedro Matos Fernandes ale-
gou que a medida que havia sido 
implementada pelo anterior Go-
verno foi decidida contra a von-
tade das autarquias, que também 
não foram indemnizadas pelos 
prejuízos resultantes desta deci-
são. Uma realidade, disse, injusta 
e que prejudicava, essencialmen-
te, os municípios do litoral, entre 

Autarcas da região contestaram medida em tribunal

Quando anunciou o Plano 
para a Reestruturação do Sector 
das Água o então ministro Jorge 
Moreira da Silva afirmou que iria 
alcançar uma poupança de 2700 
milhões de euros. A agregação de 
19 sistemas de captação e abaste-
cimento de água em alta em cinco 
entidades também iria proporcio-
nar, assegurava o ex-governante, 
uma harmonização dos tarifários 
entre o Litoral e o Interior. Jorge 
Moreira da Silva afirmava que, em 
cinco anos, seria alcançada uma 
tarifa única em todo o país.
 Apesar das vantagens salienta-
das pelo ex-ministro, os autarcas 
nunca concordaram com a me-
dida. Desde o início do processo 
que os edis de Lousada, Paços 

de Ferreira, Paredes e Valongo 
referiram que a reestruturação 
imposta implicava aumentos nas 
facturas de água e saneamento e, 
nesse sentido, decidiram levar a 
questão a tribunal para impedir 
que a medida avançasse. 
 O presidente da Câmara Muni-
cipal de Paredes foi sempre um 
dos mais críticos e defendia que 
este processo era “uma fraude”. 
Celso Ferreira alegava que rees-
truturação do sector das águas 
iria prejudicar as populações dos 
municípios que são accionistas 
da Águas do Douro e Paiva e da 
SIMDOURO. Sustentava, ainda, 
que o modelo proposto não cum-
pria a legislação das sociedades 
comerciais, apropriando-se inde-
vidamente de um bem municipal, 

tirando às câmaras a participação 
numa empresa rentável e passan-
do por cima de uma competência 
que é da Assembleia Municipal, a 
de deliberar sobre concessões. 
 “Tem de ser a Assembleia Geral 
da Águas do Douro e Paiva a ditar 
se quer ou não o fim da empresa”, 
defendia também José Manuel Ri-
beiro, presidente da Câmara Mu-
nicipal de Valongo, considerando 
“inaceitável” o “aumento brutal 
de 40% das tarifas da água” pre-
visto. 
 Na mesma altura, o município 
de Paços de Ferreira, accionista 
da Águas do Douro e Paiva, mos-
trava-se contra estra reestrutura-
ção. “Considero tratar-se de uma 
expropriação e não de uma fusão 
de empresas”, afirmava Humber-

to Brito. Da mesma forma, o presi-
dente da Câmara de Lousada não 
concordava com este processo. 
“O ministro do Ambiente está de-
terminado a avançar com a fusão 
sem ouvir ninguém. Entendemos 
que somos accionistas de uma 
empresa e que temos direitos. 
Não podem extinguir uma em-
presa à nossa revelia”, defendeu 
Pedro Machado em Assembleia 
Municipal. 

REQuERImENtO FOI 
INDEFERIDO, mAS ACçãO 
pRINCIpAL CONtINuAvA Em 
tRIbuNAL

Todas estas autarquias acabaram 
por avançar com acções judiciais 
contra a reestruturação, dando 

início a uma verdadeira guerra 
judicial. O Tribunal Administrati-
vo e Fiscal de Penafiel, que já ti-
nha indeferido uma providência 
cautelar, indeferiu o requerimen-
to apresentado por oito municí-
pios para suspender a actividade 
da empresa Águas do Norte. Uma 
decisão desvalorizada pelos au-
tarcas. “Já sabíamos que isso ia 
acontecer, mas não íamos deixar 
de defender o nosso ponto de vis-
ta. Vamos continuar a defender os 
interesses da população”, referiu, 
então, Celso Ferreira.
 Entretanto, continuava em 
Tribunal a acção principal apre-
sentada pelos municípios. Toda-
via, com a decisão do novo Go-
verno, este processo deverá ser 
suspenso.

Qual a diferença 
entre o 
abastecimento 
de água em alta 
e em baixa?

Por abastecimento em alta 
considera-se a captação, o 
tratamento e o fornecimento 
de água aos reservatórios dos 
municípios. É designada por 
abastecimento em baixa a rede 
de distribuição de água dos re-
servatórios municipais até ao 
consumidor final.
 O abastecimento de água em 
alta é feito por empresas pú-
blicas, que actuam sob o cha-
péu da Águas de Portugal. Já o 
abastecimento de água em bai-
xa está, em vários concelhos, 
concessionado a empresas 
privadas. É o caso de Paredes, 
Paços de Ferreira e Valongo.os quais se encontravam os que 

integram o Vale do Sousa.
 Dando como certo o fim da fusão 
dos sistemas de captação e abas-
tecimento de água em alta, o res-
ponsável pela pasta do Ambiente 
também admitiu que a Águas de 
Douro e Paiva, que abastecia os 
concelhos do Grande Porto e do 
Vale do Sousa, possa ser reacti-
vada. O ministro acrescentou que 

está a ser estudado um novo mo-
delo, que possa manter os siste-
mas de captação e abastecimento 
de água em alta e, ao mesmo tem-
po, garantir ganhos de escala a 
municípios com baixa densidade 
populacional. Este modelo deverá 
ser apresentado no prazo de um 
mês e poderá prôpor que os sis-
temas de abastecimento de água 
em alta e em baixa possam ser ge-

ridos em conjunto.
 No porto, João Pedro Matos 
Fernandes anunciou, igualmen-
te, que estão disponíveis cem mi-
lhões de euros de fundos comu-
nitários para que os municípios 
possam concretizar projectos na 
área do abastecimento de água.

Ex-ministro Jorge moreira da Silva defendeu reestruturação do sector da água aquando a inauguração da EtAR de paço de Sousa
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DOENtES pODEm ESpERAR 267 
DIAS pOR umA CONSuLtA DE 
CARDIOLOgIA “muItO pRIORItáRIA” 
NO HOSpItAL pADRE AméRICO 

Um doente referenciado pelos 
cuidados de saúde primários para 
uma consulta de Cardiologia “mui-
to prioritária” pode ter que espe-
rar até 267 dias para ser atendido 
no Hospital Padre Américo. O tem-
po previsto na lei é de 30 dias. Os 
dados constam do novo portal do 
Serviço Nacional de Saúde que dá 
a conhecer os tempos médios de 
resposta para primeiras consultas 
hospitalares no âmbito do pro-
jecto Consulta a Tempo e Horas. 
Os números continuam elevados 
quando o doente é referenciado 
como prioritário – mais de um ano 
(446 dias) – e quando é não priori-
tário/normal – mais de um ano e 
meio (626 dias). 
 A Cardiologia é o caso mais fla-
grante, mas o Hospital Padre Amé-
rico também ultrapassa os tempos 
médios previstos noutras espe-
cialidades, como a Ginecologia, a 
Medicina Interna ou a Psiquiatria. 
Por outro lado, dá resposta atem-
pada e muito aquém dos máximos 
permitidos nos casos, por exem-
plo, da Neurologia, Pediatria ou 
Ortopedia. 
 O novo portal do SNS permite co-
nhecer mais de 180 variáveis para 
aumentar a transparência dos ser-
viços. Pode-se, por exemplo, saber 
quantas consultas ou cirurgias fo-
ram realizadas por hospital, qual 
a dívida a fornecedores ou o prazo 
médio de pagamento. 
 Outro dos dados divulgados é 
o tempo de espera nas urgências 
de cada unidade hospitalar, para 
que o utente saiba com o que pode 
contar antes de sair de casa. Mas o 
Hospital Padre Américo é um dos 
que ainda não tem esses dados 
disponíveis. 

umA CONSuLtA NãO 
pRIORItáRIA pODE DEmORAR 
Em méDIA 626 DIAS

Os tempos de espera divergem 
muito de hospital para hospital. 
Mas depois de ter sido feito um 
pedido pelo centro de saúde, um 
doente só devia esperar 30 dias 
por uma consulta, no caso de ser 
considerado muito prioritário, 60 

moStrAm oS DADoS Do noVo PortAl Do SerVIço nAcIonAl De SAúDe em relAção AoS temPoS méDIoS De reSPoStA PArA PrImeIrAS conSUltAS 
hoSPItAlAreS com orIgem noS cUIDADoS De SAúDe PrImárIoS tempos médios 

de resposta 
para primeiras 
consultas 
hospitalares 
com origem 
nos cuidados 
de saúde 
primários no 
Hospital padre 
Américo 

Anestesiologia - Prioritário 57 
dias; Normal 63 dias
Cardiologia - Muito Prioritário 
267 dias; Prioritário 446 dias; 
Normal 626 dias
Cirurgia Geral - Muito Prioritá-
rio 11 dias; Prioritário 54 dias; 
Normal 142 dias
estomatologia - Muito Prioritá-
rio 21 dias; Prioritário 30 dias; 
Normal 67 dias
Gastrenterologia - Muito Priori-
tário 11 dias; Prioritário 38 dias; 
Normal 64 dias
Ginecologia - Muito Prioritário 
27 dias; Prioritário 97 dias; Nor-
mal 223 dias
Ginecologia - Apoio à Fertilida-
de - Prioritário 81 dias; Normal 
135 dias
imuno-hemoterapia - Muito 
Prioritário 2 dias; Prioritário 12 
dias; Normal 20 dias
medicina Física e de Reabilita-
ção – Fisiatria - Prioritário 67 
dias; Normal 94 dias
medicina interna - Muito Prio-
ritário 112 dias; Prioritário 91 
dias; Normal 145 dias
neurologia - Muito Prioritário 
16 dias; Prioritário 18 dias; Nor-
mal 26 dias
obstetrícia - Prioritário 30 dias; 
Normal 30 dias
oftalmologia - Muito Prioritário 
56 dias; Prioritário 59 dias; Nor-
mal 126 dias 
ortopedia - Muito Prioritário 18 
dias; Prioritário 52 dias; Normal 
127 dias
otorrinolaringologia - Prioritá-
rio 31 dias; Normal 347 dias
pediatria - Muito Prioritário 21 
dias; Prioritário 45 dias; Normal 
86 dias
pneumologia - Muito Prioritá-
rio 4 dias; Prioritário 48 dias; 
Normal 352 dias
psiquiatria - Consulta Geral - 
Prioritário 62 dias; Normal 247 
dias
psiquiatria da infância e da 
Adolescência - Prioritário 43 
dias; Normal 106 dias
Urologia - Normal 167 dias

dias em casos prioritários ou até 
150 dias em casos com prioridade 
normal ou não prioritários. 
 Não é isso que acontece com a 
especialidade de Cardiologia no 
Hospital Padre Américo, em Pena-
fiel. Segundo os dados divulgados 
esta segunda-feira, no portal www.
sns.gov.pt, relativamente aos tem-
pos médios de resposta à primeira 
consulta hospitalar pedida pelos 
cuidados de saúde primários, no 
âmbito da Consulta a Tempo e Ho-
ras, um doente referenciado como 
“muito prioritário” demorará, em 
média, 267 dias a ser consultado 
no Hospital Padre Américo. O tem-
po de espera sobe para os 446 dias 
em casos prioritários e 626 dias, 
mais de um ano e meio, quando a 
prioridade é normal. O VERDADEI-
RO OLHAR questionou o hospital 
sobre estes tempos, para tentar 
perceber se o que estava em causa 
era a falta de profissionais da área 
e o que estava a ser feito nesse 
sentido, mas não obteve resposta 
em tempo útil. 
 Comparando com o Hospital de 
Santo António e o Hospital de São 

João, no Porto, os tempos de espe-
ra são muito diferentes na Cardio-
logia. No Santo António, uma con-
sulta muito prioritária demora 23 
dias e uma normal 62 dias. Já no 
São João, um utente referenciado 
como prioritário é atendido em 27 
dias e um com prioridade normal 
34 dias. 
 Há outras especialidades em 
que a resposta à primeira consul-
ta demora mais do que o esperado. 
Na Ginecologia, é cumprido o tem-
po previsto nas consultas muito 
prioritárias, mas as prioritárias 
demoram até 97 dias e as normais 
223 dias. Na Medicina Interna um 
doente referenciado como muito 
prioritário pode esperar até 112 
dias e um prioritário 91 dias. No 
caso da Psiquiatria, as primeiras 
consultas prioritárias demoram 
mais dois dias que o definido por 
lei e, as normais, 247 dias. 

RESpOStA RápIDA NA 
NEuROLOgIA, ORtOpEDIA E 
pEDIAtRIA 

Mas nem tudo é negativo. O Hospi-

tal Padre Américo dá resposta rá-
pida noutras especialidades, mos-
tra o portal. Na Neurologia, um 
doente que venha encaminhado 
pelo centro de saúde é consultado 
entre 16 e 26 dias, dependendo da 
prioridade atribuída. Na Pediatria 
um caso muito prioritário tem res-
posta em 21 dias, um prioritário em 
45 dias e um normal em 86 dias. Da 
mesma forma, na ortopedia, uma 
das especialidades mais procura-
das, os utentes têm resposta entre 
os 18 e os 127 dias. Há casos no 
país em que esse tempo de espera 
é bem superior. Por exemplo, uma 
consulta não prioritária demora 
mais de dois anos e meio (820 dias) 
no Hospital de Faro. 
 O Hospital Padre Américo fica 
aquém dos limites máximos pre-
vistos para casos muito priori-
tários na Imuno-hemoterapia (2 
dias), Cirurgia Geral (11 dias) e 
Gastrenterologia (11 dias). 
 Para o Hospital da Nossa Senho-
ra da Conceição de Valongo não 
são divulgados os dados sobre o 
tempo de espera nas primeiras 
consultas. 
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CHtS REALIzOu mAIS DE 303 mIL CONSuLtAS 
méDICAS Em 2015 

Este novo portal do Serviço Na-
cional de Saúde agrega toda a in-
formação que estava dispersa nou-
tros locais. 
Nesta nova página, dividida em 
várias vertentes, é possível acom-
panhar a evolução dos tempos de 
espera nas urgências e também 
para consultas de várias especiali-
dades ou quanto tempo demora em 
média uma cirurgia, por unidade 
hospitalar. 
Os dados mostram, por exemplo, 
que em 2015 foram administradas 
3,9 milhões de vacinas ou que fo-
ram feitas 85 mil consultas por dia 
e 114 cirurgias por hora. 
O objectivo é que haja mais trans-
parência e que a informação esteja 
disponível para o cidadão. “Esta-
mos online e a nossa responsabili-
dade política também está online. É 
um serviço de cidadania responsá-
vel e serviço público, pois permite, 
por exemplo, acompanhar o tem-
po de demora nas urgências ou se 
os tempos de resposta garantidos 
para as listas de espera estão a ser 
assegurados”, disse o ministro da 
Saúde, Alberto Campos Fernandes, 
na apresentação do projecto, acre-
ditando que isto marca o “fim da 
opacidade” na saúde, embora haja 
dados ainda não completos. 

centro hoSPItAlAr tInhA DíVIDAS A forneceDoreS externoS De qUASe cInco mIlhõeS De eUroS no fInAl Do Ano PASSADo 

Hospital de valongo com poucos 
dados disponíveis 

No caso do Hospital da Nossa 
Senhora da Conceição, em Valon-
go, não há muitos dados disponí-
veis. Não é possível saber quais os 
tempos de espera nas consultas 
de especialidade. 
 Os únicos dados são os relati-
vos aos tempos médios de espera 
para os doentes à espera de ci-
rurgia programada. Por exemplo, 
uma cirurgia cardiotorácica sem 
prioridade pode demorar quase 
seis meses e há quase 400 pesso-
as em lista de espera; uma da área 
da estomatologia demora cerca 
de 5,3 meses e uma da ortopedia 
demora até quatro meses, haven-
do quase 1200 pessoas à espera. 
No Hospital Padre Américo, os 
tempos de cirurgia mais elevados, 
para casos não urgentes, são os 
de Otorrinolaringologia, de cerca 
de 7,3 meses, de Cirurgia Vascular, 
5,9 meses, e de Ortopedia, cinco 
meses.
 Mas quando a análise é feita 

tendo em conta o Centro Hospi-
talar em que se insere, o de São 
João, já temos alguns dados. 
 Por exemplo, a dívida do centro 
hospitalar chegava, em Novembro 
de 2015, aos 24,6 milhões de euros 
e o prazo médio de pagamento a 
fornecedores era de 81 dias.
 No ano passado foram realiza-
das, nos pólos do Porto e de Valon-
go, 732.387 consultas médicas e 
249.925 atendimentos nas urgên-
cias, a maioria na urgência geral. 
Neste centro hospitalar foram ain-
da realizadas 38.623 intervenções 
cirúrgicas programadas e 2.503 
partos. Na triagem de Manches-
ter dos casos urgentes, destaque 
para os muitos casos classificados 
com pulseira laranja ou amarela, 
mais de 87 mil, e para os 43.700 
que tiveram pulseira verde, pouco 
urgente. Mais de 90.500 utentes 
não foram sujeitos a triagem e 
1.050 receberam pulseira verme-
lha, para atendimento imediato. 

CHtS 2015 em 
números 

- 4.994.601 milhões de euros era 
a dívida do CHTS a fornecedores 
externos em Novembro do ano 
passado. O valor chegou a ultra-
passar os 8 milhões de euros em 
Setembro desse ano. 
- 303.323 consultas médicas re-
alizadas, sendo mais de 113 mil 
primeiras consultas.
- 202.759 atendimentos em ur-
gência; desses 148.777 foram 
na urgência geral, 39.782 na 
urgência pediátrica, e 14.200 na 
urgência obstetrícia.  
- 79.243 doentes receberam 
pulseira amarela (urgente) na 
Triagem de Manchester; 78.834 
tiveram pulseira verde, ou pou-
co urgente; 20.239 eram casos 
muito urgentes que careciam 
de intervenção quase imedia-
ta e tiveram pulseira laranja; 
1.168 entraram com pulseira 
vermelha (emergente); Houve 
ainda 501 casos não urgente 
(pulseira azul) e 7.958 que nem 
sequer tinham gravidade para 
ser atendidos num hospital 
(pulseira branca). 14.816 casos 
entraram na urgência sem pas-
sar pela triagem. 
- 20.620 cirurgias programadas 
realizadas; 12.812 cirurgias de 
ambulatório. 
- 2.358 partos e 612 cesarianas 
realizadas. 
- 84 dias era o tempo que o cen-
tro hospitalar demorava a pa-
gar a fornecedores em Dezem-
bro último. 

Entrando no portal e na área da 
“Transparência”, podem conhecer-
se vários dados sobre a actuação 
do Centro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS), que integra os hos-
pitais Padre Américo, em Penafiel, 
e São Gonçalo, em Amarante, desde 
2013 até 2015. 
Por exemplo, segundo os últimos 
dados disponíveis, relativos a No-
vembro do ano passado, a dívida 
do CHTS a fornecedores externos 
era de quase cinco milhões de eu-
ros, equivalente à que o centro 
hospitalar tinha no final de 2014. 
A instituição demorava, em média, 
84 dias a pagar a fornecedores, em 
Dezembro de 2015, uma descida re-
lativamente a Setembro desse ano, 
quando demorava 91 dias a pagar 
contas, mas um aumento em rela-
ção ao final de 2014, quando o tem-
po rondava os 61 dias. 
Entre muitos números dados a co-
nhecer, pode ver, por exemplo, que 
foram realizadas mais de 303 mil 
consultas médicas no ano passado 
e quase 203 mil atendimentos em 
urgência, na maioria dos casos na 
urgência geral. 
Nas urgências, depois da Triagem 
de Manchester, a maioria dos doen-
tes recebeu a pulseira amarela, ou 
seja, urgente, mas quase o mesmo 

número de utentes recebeu pulsei-
ra verde, atribuída a casos pouco 
urgentes. Entre os muitos que re-
correram às urgências do Centro 
Hospitalar sem precisar estão 501 
casos que receberam pulseira azul 

(não urgente) e 7.958 que recebe-
ram pulseira branca, ou seja, que 
nem sequer tinham gravidade para 
ser atendidos num hospital. 
O CHTS realizou, em 2015, 20.620 ci-
rurgias programadas e 2.358 partos.
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BiBlioteca 
de penafiel 
promove 
atividades 
no dia dos 
namorados

A  Biblioteca Municipal 
de Penafiel vai ter várias 
actividades dedicadas ao 
Dia dos Namorados. Desta 
forma, pelas 15h00 do pró-
ximo dia 14, realiza-se a 
inauguração da exposição 
Cartões de São Valentim, 
que mostra os trabalhos 
realizados pelos alunos do 
4.º ano do 1.º ciclo do Ensi-
no Básico do município de 
Penafiel, no âmbito da acti-
vidade de enriquecimento 
curricular – Inglês.
 30 minutos depois, Maria 
José Magalhães (UMAR e 
FPCEUP) apresenta as suas 
reflexões sobre “Prevenção 
da Violência no Namoro 
nas Escolas: Conversas à 
Carteira: O amor romântico 
e a violência” e Ana Guer-
reiro (Artways) fala sobre 
a prevenção da violência 
no namoro com jovens. Na 
mesma altura, acontece a 
apresentação pública do 
estudo de violência no na-
moro da UMAR, elaborado 
por Ana Teresa Dias e Mi-
caela Silva (Art’themis). 
Ana Margarida Teixeira 
(Art’themis) também abor-
dará o tema “Prevenção da 
violência nos primeiros ci-
clos de aprendizagem”.
 Esta actividade da Biblio-
teca Municipal de Penafiel 
destina-se a famílias e pú-
blico em geral. A entrada é 
gratuita, mas limitada aos 
lugares disponíveis.

Em pENAFIEL FAzEm-SE pALmILHAS 
COmO AS DE RONALDO

O  especialista que trata dos 
pés dos jogadores do clube espa-
nhol Real Madrid abriu uma clíni-
ca em Penafiel. Victor Alfaro é o 
director-geral da Podoactiva que, 
desde o último sábado, está dis-
ponível nas instalações da Clínica 
Nuno Mendes, situada na Zona In-
dustrial Nº 1 de Penafiel.
 Esta empresa espanhola tam-
bém produz palmilhas persona-
lizadas, muitas delas usadas por 
alguns dos principais futebolistas 
da actualidade.

utENtES COm ACESSO AO 
mESmO tRAtAmENtO DE 
CRIStIANO RONALDO

A Podoactiva é líder no mercado 
espanhol e está a iniciar o seu pro-
cesso de expansão internacional. 
E Penafiel, fruto de uma parceria 
com as Clínicas Nuno Mendes, foi 
a cidade escolhida para acolher o 
primeiro espaço da marca fora de 
Espanha.
 O Espaço Podoactiva de Pe-
nafiel foi inaugurado no passa-
do sábado, numa cerimónia que 
contou com a presença do direc-
tor-geral da empresa espanhola, 
que é também o podologista da 
equipa de futebol do Real Ma-
drid. Na ocasião, Victor Alfaro 
realçou a simbologia do momen-
to por ser a primeira experiência 
no estrangeiro: “Este é um dia 
muito importante. Vamos abrir 
uma clínica no México dentro de 
duas semanas e depois outra em 
Itália, mas esta, realmente, é a 
nossa primeira experiência in-
ternacional”.
 A empresa, que tem mais de 130 
clínicas em Espanha, é especiali-
zada em Podologia e Biomecânica 
e produz milhares de palmilhas 
personalizadas por ano.
 É reconhecida por ter na sua 
lista de clientes grandes clubes e 
desportistas de nível mundial. O 
Real Madrid e o português Cris-
tiano Ronaldo são exemplos disso 
mesmo.
 Além desses, a empresa tem 
mais de 250 mil pacientes e jus-
tifica parte do seu sucesso por 
aplicar as mesmas tecnologias 
em desportistas de elite e em ci-
dadãos comuns. 
 “Se somos capazes de deixar 
o Cristiano contente com uma 
palmilha, provavelmente um 
paciente dito normal também 
estará. O tratamento é o mesmo, 
não há duas maneiras de traba-
lhar. A maneira como fazemos a 
palmilha para o David Villa ou 

clínIcA eSPAnholA InAUgUroU eSPAço nA cIDADe

Inovação tecnológica convence 
atletas de elite

Além do Real Madrid, a Podo-
activa é fornecedora de clubes 
como Liverpool, CSKA de Mos-
covo, Shakhtar Donetsk, Atlético 
de Madrid e, até, da Seleção Es-
panhola de Futebol. 
 Para este sucesso contribui 
as inovações tecnológicas que 
promovem regularmente. Foi, 
por exemplo, a primeira clíni-
ca no mundo a desenvolver e 
patentear tecnologia de mape-
amento 3D do pé, em que este 
é reproduzido exactamente 
como se comporta no calçado. 
Nas avaliações é utilizada uma 
pista de filmagem a alta veloci-
dade, sistema optogait (múlti-
plos sensores inseridos numa 

pista, que permitem obter to-
dos os dados possíveis sobre 
a marcha da pessoa avaliada), 
estabilometria (plataforma de 
pressões) e múltiplos testes 
biomecânicos direccionados 
para o pé.
 As palmilhas da Podoacti-
va são produzidas em fibra de 
carbono e, de acordo com a em-
presa, têm maior durabilidade, 
menor peso, menos espaço no 
sapato e melhores propriedades 
de amortecimento em compara-
ção às palmilhas tradicionais.
 Em fibra de carbono, a empre-
sa cria também caneleiras, talas 
e máscaras de proteção perso-
nalizadas a cada cliente.

para o Cristiano Ronaldo é exac-
tamente a mesma que usamos 
para qualquer paciente”, reve-
lou Victor Alfaro na cerimónia 
de Penafiel.

vEREADOR SAúDA 
pARCERIA

O espaço Podoactiva ficará inte-
grado nas instalações da Clínica 
Nuno Mendes/ROPE (Reabilitação 
e Otimização da Performance), na 
cidade penafidelense. 
 O anfitrião falou da parceria 
com a Podoactiva como “mais um 
marco no crescimento” do grupo 
de saúde a que dá o nome.
 Nuno Mendes disse ainda que 
a integração da empresa espa-
nhola “é também a prova de uma 
busca constante pela inovação 
dos serviços”. “Esta inaugura-
ção faz parte de um processo 
imparável de evolução qualitati-
va nos cuidados que prestamos”, 
reiterou.
 Também presente na cerimó-
nia, o vereador responsável pelo 
pelouro do Desporto no municí-
pio penafidelense congratulou-
se com a escolha do concelho 
por parte da empresa espanho-
la. “É com muita satisfação que 
vemos um investidor estrangei-
ro escolher Penafiel para abrir 
a sua primeira representação 
fora de portas”, disse Alberto 
Clemente antes de desejar “que 
o casamento” entre as duas em-
presas “dê bons frutos”.

VIolêncIA no nAmoro é Um 
DoS temAS em DeBAte
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pILOtO DE IRIvO 
RECEbEu tROFéu 
Em gALA DA FpAK

Em ano de estreia numa com-
petição semi-profissional, Ma-
nuel Amândio Pereira venceu 
o campeonato de Masters Ralis 
Sprint Norte na sua categoria. O 
piloto penafidelense participou, 
este fim-de-semana, na Gala de 
Entrega de Prémios da Federação 
Portuguesa de Automobilismo e 
Karting (FPAK), onde recebeu o 
troféu de campeão e teve o seu 
carro em exposição. O seu co-pi-
loto, José Soares, de Lousada foi 
campeão de navegadores. 

QuER CONQuIStAR títuLO 
REgIONAL 

O 3.º Salão dos Campeões e a Gala 
de Entrega de Prémios da Fede-
ração Portuguesa de Automobi-
lismo e Karting decorreram no 
Parque de Exposições de Braga.
 No sábado, marcaram presen-

mAnUel AmânDIo PereIrA VenceU o cAmPeonAto De mASterS 
rAlIS SPrInt norte nA SUA cAtegorIA 

ça os campeões nacionais das 
diversas modalidades. Entre eles 
esteve a dupla Manuel Amândio 
Pereira/José Soares. O piloto de 
Irivo, Penafiel, de 35 anos, e o na-
vegador de Lousada, de 30 anos, 
foram premiados pela vitória no 
campeonato de Masters Ralis 
Sprint Norte. 
 Nesta competição, a dupla fez 
cinco provas, em Famalicão, Me-
são Frio, Santo Tirso, Valongo e 
Vouzela. Venceram duas e con-
quistaram o campeonato na sua 
categoria (SX2 Classe 6), com um 
BMW 323. 
 Manuel Amândio Pereira, que 
começou no desporto automóvel 
aos 18 anos e, depois de um in-
terregno, voltou à competição há 
três anos, quer agora disputar o 
campeonato regional. “A primei-
ra prova é em Abril. É uma subida 
de divisão, vai ter mais exigência 
mas também dar mais visibilida-
de e retorno”, acredita o piloto 
que diz querer lutar pelo título 
absoluto.  

governo promete 
“empenho” na procura de 
solução para compra de 
autoescada

O Governo irá tentar encontrar 
nos fundos comunitários forma 
para adquirir um autoescada para 
os Bombeiros Voluntários de Pena-
fiel. Quem o garante é o presidente 
da Câmara Municipal local, Anto-
nino de Sousa que, nesta segunda-
feira, reuniu-se com o secretário de 
Estado da Administração Interna, 
Jorge Gomes. Nesse encontro par-
ticipou também o presidente e o 2º 
comandante da corporação penafi-
delense, respectivamente Eduardo 
Nunes e Fernando Campos.
 A necessidade de uma autoesca-
da no Vale do Sousa ficou latente 
quando os bombeiros não pude-
ram recorrer a este tipo de equi-
pamento, durante o combate a um 
incêndio que destruiu, no início do 
ano, duas habitações situadas no 
centro da cidade de Penafiel.

EQuIpAmENtO pARA O vALE 
DO SOuSA

A novidade é revelada pelo pró-
prio Antonino de Sousa. “Foi uma 
reunião profícua. O secretário de 
Estado ficou sensibilizado para a 
necessidade de equipar os Bom-
beiros de Penafiel com uma au-
toescada e assumiu que se iria o 

PreSIDente DA câmArA mUnIcIPAl De PenAfIel reUnIU com SecretárIo De eStADo

empenhar em encontrar mecanis-
mos de financiamento”, revelou o 
autarca penafidelense. Antonino 
de Sousa acrescenta que os fundos 
para a compra desse equipamento 
deverão sair do quadro comunitá-
rio 2020, que poderá suportar até 
75 por cento do custo total da au-
toescada. Se tal acontecer, os res-
tantes 15 por cento serão pagos, 
assume Antonino de Sousa, pela 
autarquia de Penafiel.
 Caso a aquisição da autoesca-
da se concretize, o secretário de 
Estado pretende que esta sirva o 
concelho de Penafiel, mas também 
os restantes concelhos do Vale do 
Sousa. “A sua utilização seria coor-
denada pela Autoridade Nacional 
de Protecção Civil”, explica o edil.

REgIãO SEm AutOESCADA

Os Bombeiros de Penafiel já tive-
ram uma autoescada. Porém, o 
equipamento comprado, em se-
gunda mão, há mais de 30 anos 
tombou, no Verão passado, duran-
te um fogo que deflagrou numa 
fábrica de pneus. Assim, quando 
no início deste ano, as chamas ata-
caram duas casas situadas no se-
gundo andar de um prédio da zona 
histórica foi necessário requisitar 
a autoescada dos Bombeiros de 
Baltar. Mas esta avariou quando 
ia começar a ser utilizada. Desta 

forma, os bombeiros tiveram de 
combater o fogo a partir do chão 
ou das varandas dos prédios adja-
centes.
 O tema gerou também uma 
controvérsia política. Os vereado-
res do PS propuseram em reunião 
de Câmara que a autarquia com-
prasse, a expensas próprias, uma 
autoescada, mas a maioria PSD/
CDS recusou a medida. “É cho-
cante assistirmos a uma gestão 
que gasta milhares de euros em 
obras onde a relação custo/bene-
ficio não existe e recusa esta pro-
posta”, começou por afirmar An-
dré Ferreira, antes de enumerar 
como exemplos o investimento 
de 40 mil euros “num denomina-
do banco sustentável que carrega 
telemóveis, que já nem funciona 
convenientemente”, a renovação 
da “frota automóvel do carro da 
presidência e vereação” e o custo 
de “milhares de euros numa revis-
ta municipal”. “A Câmara lamenta 
a atitude populista e demagógica 
com que o PS tem tratado uma 
questão tão importante como 
esta”, respondeu o executivo, que 
lembrou que uma reunião com o 
Governo (que aconteceu agora) 
já estava marcada para discutir o 
assunto. “Seria uma desconside-
ração pelo governante tomarmos 
uma decisão sem o ouvir”, susten-
tou então. 
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JSD porto vai assinalar um 
ano de mandato em penafiel

No próximo dia 6 de Feverei-
ro, a JSD Distrital do Porto irá re-
alizar em Penafiel um jantar co-
memorativo do primeiro ano de 
mandato dos órgãos distritais. 
O jantar irá juntar várias cente-
nas de jovens com o objectivo de 
celebrar o trabalho desenvolvido 
nos últimos 12 meses e lançar 
os desafios políticos para o ano 
2016, diz nota de imprensa da es-
trutura.
 Segundo Pedro Santana Cepe-
da, durante o último ano, “atra-
vés da campanha para as eleições 
legislativas, foi possível perceber 
que os jovens do distrito têm uma 
grande vontade de participar na 

com jAntAr comemorAtIVo qUe VAI jUntAr centenAS De joVenS, DIz A eStrUtUrA 

discussão da gestão pública. Mas, 
para tal, é necessário que os de-
bates realizem-se fora de um con-
texto de mero tacticismo ou com-
bate partidário”, alerta.
 O Presidente da maior estrutu-
ra distrital da JSD promete trazer 
a debate questões como a revisão 
da lei eleitoral autarquia ou a re-
gionalização, tema sobre o qual 
defende a necessidade de um de-
bate sério e apartidário, que deve 
ser impulsionado pelo Distrito do 
Porto. 
 A iniciativa contará com a pre-
sença do secretário-geral do PSD, 
José Matos Rosa, e do presidente 
da JSD, Cristóvão Simão Ribeiro.
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penafiel foi palco de 
Campeonato Danças de Salão 

A  escola de dança “Merengui-
ta - Dança de Salão” e a Escola 
“Dança de Salão José Torres”, em 
parceria com a APPDSI – Associa-
ção Portuguesa de Professores de 
Dança de Salão Internacional e a 
Câmara Municipal de Penafiel, 
organizaram, no dia 30 de Janei-
ro, o Campeonato Danças de Sa-
lão – 1.º Festival Prof. Toni Pinto, 
no Pavilhão Municipal Fernanda 
Ribeiro.
 Este campeonato contou com a 
presença de 109 pares em compe-
tição que representaram diferen-
tes escalões das danças moder-
nas e latino-americanas. 
 O evento contou ainda com 

eVento reUnIU 109 PAreS De comPetIção 

presença de um Par Profissional 
Internacional de danças Latino-
Americanas, Dorin Frecautanu 
e Marina Sergeeva, finalistas do 
Campeonato do Mundo e da Euro-
pa em 2014 e 2015.
 “Organizar este evento foi mui-
to gratificante para esta equipa. 
Uma equipa fantástica com bai-
larinos que se esforçaram todos 
os dias para fazer deste despor-
to uma profissão. Os resultados 
desta competição não são o mais 
importante, o importante é a par-
ticipação. Este dia vai ficar para 
sempre na história de Penafiel”, 
afirmou Hugo Romano, membro 
da organização e da escola Me-

renguita. 
 Para Antonino de Sousa, pre-
sidente da Câmara Municipal de 
Penafiel, “esta foi sem dúvida 
uma noite muito especial para 
Penafiel”. “Quero felicitar a Car-
la Pinto e o Hugo Romano, dois 
penafidelenses com um currícu-
lo invejável no que diz respeito 
a participações e prémios alcan-
çados em várias competições in-
ternacionais de danças de salão, 
e que elevam o nome de Penafiel. 
Um agradecimento especial a 
toda a equipa da Escola de Dança 
“Merenguita - Danças de Salão”, 
pelo projecto aqui desenvolvido”, 
acrescentou o autarca. 

gNR DEtEvE 
INDIvíDuO QuE 
AmEAçAvA 
mAtAR OS 
pRópRIOS pAIS

Os elementos do Núcleo de 
Investigação e Apoio a Vítimas 
Específicas (NIAVE) de Penafiel 
da GNR detiveram um homem por 
ameaçar de morte os próprios 
pais. O indivíduo, que já cumpriu 
pena de prisão, chegou a concre-
tizar algumas das ameaças que, 
regularmente, efectuava e agre-
diu os progenitores.
 Presente ao juiz de instrução cri-
minal para primeiro interrogatório 
judicial, o arguido foi libertado e 
ficou sujeito a apresentações se-
manais no posto da Guarda da sua 
área de residência.

JuIz LIbERtOu ARguIDO E 
ObRIgOu-O A ApRESENtAR-
SE SEmANALmENtE NO 
pOStO DA gNR

Os insultos e agressões já dura-
vam há bastante tempo e levaram 
o casal, já de idade avançada, a 
concretizar queixa-crime na GNR. 
Os idosos contaram aos milita-
res que eram alvo de constantes 
ameaças, algumas das quais com 

homem De 42 AnoS já tInhA AnteceDenteS Por VIolêncIA

promessas de morte. Na mes-
ma altura, o autor das referidas 
ameaças, insultos e agressões foi 
identificado como sendo o pró-
prio filho do casal.
 A investigação que se seguiu 
levou os elementos do Núcleo de 
Investigação e Apoio a Vítimas 
Específicas de Penafiel da GNR 
a confirmar que era, de facto, o 
homem de 42 anos e residente 
em Paredes quem realizava as 
agressões denunciadas. Numa 
das situações, confirmaram os 
militares da GNR, o indivíduo 
chegou a usar um cutelo e uma 
espingarda de ar comprimido 
para ameaçar de morte os pais. 
Estes objectos foram apreendi-
dos durante a operação que foi 
levada a cabo no início desta se-
mana e que terminou, igualmen-
te, com a detenção do homem já 
com antecedentes de violência 
e que cumpriu pena de prisão 
efectiva.
 O arguido foi presente no Tri-
bunal de Instrução Criminal do 
Marco Canavezes a primeiro in-
terrogatório judicial, tendo-lhe 
sido aplicada como medida de co-
ação apresentações semanais no 
posto da área de residência.
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Câmara entregou sete antigas escolas 
a instituições de Lordelo

A  Câmara Municipal de Pare-
des realizou, no sábado, no Salão 
Nobre da junta de Freguesia de 
Lordelo, a cerimónia de assinatu-
ra dos protocolos para cedência 
de sete edifícios escolares - que 
ficaram devolutos na sequência 
da abertura dos Centros Escola-
res de Lordelo 1 e Lordelo 2 - a 
instituições da cidade de Lordelo. 
O edifício do Parque do Rio Fer-
reira também foi cedido ao Grupo 
Cultural Recreativo de Lordelo 
Os Expansivos, refere nota de im-
prensa da autarquia. 
 Os edifícios são cedidos por 25 
anos à Junta de Freguesia de Lor-
delo e também à Astro Fingido, 
Associação Cultural; ao Centro 
Sócio Educativo da Parteira; à As-
sociação Lordelo Lazer; ao Alia-
dos Futebol Clube de Lordelo; à 
AIJA - Associação para a Inclusão 
de Jovens e Adultos; e à ADIL - As-
sociação Para o Desenvolvimento 
Integral de Lordelo.
 “As associações são as forças 

cerImónIA De ASSInAtUrA De ProtocoloS reAlIzoU-Se no SáBADo no SAlão noBre DA jUntA De fregUeSIA 

Loja de turismo promove 
concurso multimédia 
para o Dia de S. valentim

A Câmara Municipal de Paredes, 
através da Loja Interactiva de Tu-
rismo, está a promover, de 1 a 10 de 
Fevereiro, um concurso de fotografia 
e escrita para assinalar o dia de S. 
Valentim, mais conhecido como Dia 
dos Namorados, que se celebra a 14 
de Fevereiro.
 “O desafio lançado aos casais é o 

PrémIo é Um jAntAr PArA DoIS

vivas de uma comunidade. São 
alavancas de desenvolvimento 
e são responsáveis pelo impulso 
cultural, desportivo e social das 
comunidades”, realçou Nuno Ser-
ra, presidente da Junta de Fre-
guesia de Lordelo, sobre a cedên-
cia destas instalações. 
 Já o presidente da Câmara 
Municipal de Paredes destacou 
a aposta na educação feita pelo 
seu executivo. “Faz em Junho 
10 anos que aprovámos a Carta 
Educativa e, na altura, entende-
mos que esta seria a oportuni-
dade não só para a melhoria da 
Educação, que tão bons resulta-
dos tem tido no concelho, mas 
que poderia igualmente revolu-
cionar o movimento associativo. 
São 64 escolas que servem e têm 
servido para impulsionar o movi-
mento associativo social, cultu-
ral e desportivo do concelho de 
Paredes”, referiu Celso Ferreira. 
Segundo a autarquia, desafiado 
a promover a cedência definiti-

va dos edifícios às instituições, 
o edil avançou que “ o município 
doa as instalações a qualquer 

instituição do concelho de Pare-
des que, nos próximos dois anos, 
queira protocolar com a Câmara 

Municipal a transformação de 
um dos 64 edifícios escolares em 
centro de dia ou em lar”. 

paredes Hotel 
Apartamento 
premiado 

O Comité de Selecção do In-
ternational Hotel & Restaurant 
Quality Award, criado pelo Global 
Trade Leaders’Club, seleccionou a 
Habiserve – Turismo, Lda, empre-
sa proprietária do Paredes Hotel 
Apartamento, como merecedora de 
receber o troféu do ano 2016. Trata-
se de um galardão que distingue as 
empresas mais destacadas na área 
da hotelaria, gastronomia e restau-

Pelo gloBAl trADe leADerS’clUB

ração, diz nota de imprensa. 
 O International Hotel & Restau-
rant Quality Award foi entregue no 
Hotel Meliá Castilla de Madrid, no 
passado dia 25. Houve ainda uma 
reunião de trabalho para a apre-
sentação pública das empresas 
galardoadas, com a finalidade de 
fomentar o conhecimento mútuo e 
as relações comerciais e profissio-
nais entre os empresários.

de tirarem uma fotografia na pro-
motora virtual, que se encontra 
à entrada da Loja Interactiva de 
Turismo de Paredes, e escreverem 
um pequeno texto em que exalte 
o amor. O texto deve conter uma 
alusão ao Dia dos Namorados, ou-
tra ao concelho de Paredes e outra 
à Loja de Turismo, devendo depois 

ser enviado para a Loja de Turismo 
- turismo@cm-paredes.pt. O casal 
vencedor tem direito a um jantar 
romântico no Paredes Hotel Apar-
tamento”, explica a autarquia.
 O regulamento do concurso pode 
ser consultado na Loja de Turismo de 
Paredes e no sítio da Câmara Munici-
pal de Paredes.
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muLtIbANCO DA JuNtA DE FREguESIA DA 
SObREIRA ASSALtADO

A  caixa de multibanco instala-
da na sede da Junta de Freguesia 
da Sobreira, em Paredes, foi ar-
rombada durante a madrugada 
da passada terça-feira. Depois de 
desligarem os alarmes, os indi-
víduos que realizaram o assalto 
conseguiram levar as caixas com 
o dinheiro, cujo montante não foi 
possível calcular.
 O assalto só foi descoberto na 
manhã seguinte, quando a fun-
cionária da autarquia se prepa-
rava para iniciar mais um dia de 
trabalho.

DESLIgARAm ALARmE E 
tROCARAm CANHãO DA 
pORtA

As autoridades suspeitam que os 
assaltantes tenham entrado por 
uma janela do edifício, situado 
à face da estrada e no centro da 
localidade, durante a madrugada. 
Em seguida, deslocaram-se até à 

PArte De tráS Do eqUIPAmento foI ArromBADA. cAIxAS com DInheIro forAm leVADAS

pequena sala onde está localiza-
da a parte de trás do multibanco 
e arrombaram a caixa-forte. “Não 
me parece que tenham usado uma 
rebarbadora, pois a porta tinha 
sinais de ter sido destruída com 
violência”, aponta o presidente da 
Junta de Freguesia da Sobreira. 
João Gonçalves acrescenta que, 
já na posse das caixas carrega-
das de dinheiro, os ladrões fugi-
ram por uma das portas laterais 
do prédio. “Mas antes de fugirem 
ainda trocaram o canhão dessa 
porta”, salienta.
 Não se sabem qual a intenção 
para tal ter sido feito, mas há a 
certeza que o alarme que prote-
ge a sede da Junta de Freguesia 
nunca foi accionado, uma vez que 
os indivíduos cortaram os cabos 
desse sistema antes de invadi-
rem as instalações. “Não recebi 
qualquer alerta durante a noite. 
Foi a funcionária que, de manhã, 
viu o que tinha acontecido”, re-
vela o autarca, que salienta que 
“não foram provocados danos” 
nas instalações da Junta de Fre-
guesia.

SEguNDO ASSALtO Em tRêS 
ANOS

Não é a primeira vez que este mul-
tibanco é visado durante um roubo. 
Em Novembro de 2012, três homens 

fizeram explodir a ATM, mas não 
conseguiram consumar o roubo. 
 Agora, com mais este assalto, 
João Gonçalves teme que a enti-
dade bancária retire o multibanco 
daquele local. “É um equipamento 

imprescindível para a freguesia 
e iremos fazer todos os esforços 
para o manter. Provavelmente, 
teremos de efectuar um investi-
mento no reforço das condições de 
segurança”, assume.

INáCIO COStA tAmbém é 
CANDIDAtO A LíDER DO 
pSD 

Há mais um candidato na cor-
rida à liderança do PSD Paredes. 
Inácio Costa, actual tesoureiro da 
comissão política, vai apresentar 
uma lista às próximas eleições, 
que decorrem a 5 de Março. 
 Ao VERDADEIRO OLHAR, o can-
didato, antigo vereador da Câma-
ra Municipal de Paredes, diz que 
quer contribuir para a união do 
partido. “Os militantes apoiam-
me e estou preparado para ga-
nhar as eleições”, sustenta. 
 Na corrida à liderança da co-
missão política do PSD Paredes 
estão já os ex-vereadores Joa-
quim Neves e Raquel Moreira da 
Silva. 

“vOu CONtRIbuIR pARA 
uNIR O pSD pAREDES”

jUntA-Se A joAqUIm neVeS e rAqUel moreIrA DA SIlVA 

FERNANDA pINtO

fernanda.pinto@verdadeiroolhar.pt

“Sou candidato à comissão polí-
tica”, assume Inácio Costa. O mi-
litante social-democrata diz que 
se trata de “prestar um serviço ao 
partido”. 
 “Vou contribuir para unir o PSD 
Paredes”, garante o candidato 
que já ocupou várias funções na 
comissão política concelhia. 
 Para já, não adianta muito 
sobre os projectos, mas diz es-
tar consciente que será nesta 
comissão política que vai ser 
decidido o próximo candidato 
do partido à Câmara Municipal 
de Paredes. “A minha comissão 
política saberá encontrar o can-
didato certo para as próximas 
eleições. O PSD tem muitos e 
bons elementos para serem can-
didatos”, refere. 
 Quanto à existência de mais 
candidaturas salienta que todos 
têm a legitimidade de se candi-
datar e que vê com normalidade 

este processo. “É preciso haver 
discussão. O partido deve ser 
aberto e livre”, defende Inácio 
Costa. É preciso é que os militan-
tes saibam servir o partido e não 
servir-se do partido. “O partido 
não deve ser utilizado como um 
meio para atingir um fim”, argu-
menta. 
 Embora já tenha alguns nomes 
que o vão acompanhar nesta can-
didatura, não revela para já quem 
são os seus apoios. Mas diz que 
está no terreno e que sente que 
os militantes o apoiam. 
 “Sou social-democrata dos pés 
à cabeça!”, afirma o candidato à 
liderança do PSD, que é actual-
mente tesoureiro da comissão 
política em funções. 
 Recorde-se que na corrida à li-
derança do PSD Paredes estão já 
dois candidatos, ambos ex-vere-
adores: Joaquim Neves e Raquel 
Moreira da Silva. 
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parque da Cidade de paredes recebe 
Feira popular 

De 13 De feVereIro A 6 De mArço

O Parque da Cidade de Paredes 
acolhe, de 13 de Fevereiro a 6 de 
Março, uma feira popular, numa 
iniciativa promovida pela Câmara 
Municipal de Paredes, em parceria 
com a Associação Portuguesa de 
Empresas de Diversões.
 Segundo a autarquia, o Parque 
da Cidade vai transformar-se assim 
num autêntico parque de diversões, 
onde não faltarão carrosséis, pista 
de gelo, carrinhos de choque, uma 
roda gigante ou um trampolim ra-
dical, entre muitos outros diverti-
mentos para miúdos e graúdos.
 “Com atracções para toda a fa-
mília, a Feira Popular de Paredes 
proporcionará bons momentos de 
recreação e diversão, não faltando 
as imprescindíveis farturas, pipo-
cas, e guloseimas, o algodão doce, 
artesanato e muitas surpresas”, diz 
nota de imprensa.

pIStA DE gELO COm 400 
mEtROS QuADRADOS

Para além dos tradicionais diverti-

mentos, terá particular des-
taque a pista de gelo com 400 
metros  quadrados que fará as 
delícias de todos. 
 O Dia dos Namorados, 14 
de Fevereiro, será assinalado 
com divertimentos a apenas 
um euro, excepção feita à pista 
de gelo e ao trampolim radical.
 A Feira Popular de Paredes 
vai estar aberta ao público às 
quartas e quintas-feiras, das 
14h00 às 22h00, às sextas-feiras 
e sábados, das 14h00 às 24h00, 
e aos domingos, das 10h00 às 
22h00.
 “Foi lançado o desafio à Câ-
mara Municipal e aceitámo-lo 
com todo o gosto. Não é todos os 
dias que podemos ter uma Feira 
Popular na cidade e esperamos 
que tenha sucesso, para que a 
possamos replicar em Outubro. 
Paredes passaria assim a ter 
uma feira popular duas vezes 
por ano”, salienta Celso Ferreira, 
presidente da Câmara Municipal 
de Paredes.

BiBlioteca 
promove “a 
leitura não 
tem idade” 

A Biblioteca Municipal de Pa-
redes está a promover a magia 
da leitura junto dos mais idosos, 
estimulando a sua imaginação 
e ocupação dos tempos livres. 
Esta actividade chamada “A 
Leitura não tem idade” consiste 
na realização de sessões de ani-
mação de leitura, efectuadas 
pelas técnicas da biblioteca, que 
visitam as instituições, todas as 
segundas-feiras de cada mês, 
da parte da manhã, a partir das 
10h00, ou da parte da tarde, às 
15h00, para os utentes de ter-
ceira idade, dos Lares e Centros 
de Dia do concelho de Paredes, 
contribuindo para realçar o pa-
pel social da leitura como ins-
trumento de solidariedade.
O objectivo, para além da frui-
ção cultural, é muito no âmbito 
social, criar e promover melho-
res condições de vida, mino-
rando momentos de apatia, de 
solidão, promovendo a troca de 
experiências.
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Encontro de 
Confecção, 
vestuário e moda

no DIA 11

No próximo dia 11, realiza-se 
o 1.º Encontro de Confecção, Ves-
tuário e Moda, promovido pela 
Associação Nacional das Indús-
trias de Vestuário e Confecção 
(ANIVEC/APIV), numa parceria 
com a Câmara Municipal de Lou-
sada e com o Centro de Formação 
Profissional da Indústria Têxtil, 
Vestuário, Confecções e Lanifí-
cios (Modatex). O encontro reali-
za-se no Auditório Municipal de 
Lousada.
 “A iniciativa tem como objecti-
vo ser um fórum de análise, dis-
cussão e partilha de preocupa-
ções, sucessos e ideias”, explica a 
autarquia em nota de imprensa.
 A sessão de abertura está agen-

mOtOCICLIStA DESpIStOu-SE 
E EStEvE SEIS HORAS à 
ESpERA DE AJuDA

Um homem de 52 anos despis-
tou-se em São Miguel, Lousada. 
Na sequência da queda de moto, 
Carlos Manuel Rodrigues ficou in-
consciente num local escondido. 
Por isso, só foi encontrado mais 
de seis horas depois do acidente, 
numa altura em que os familiares 
já andavam à sua procura.
 Após ser assistido pelos Bom-
beiros de Lousada e pela equipa 
da Viatura Médica de Emergên-
cia e Reanimação (VMER), o tra-
balhador da construção civil foi 
transportado para o hospital, 
onde continua internado em es-
tado considerado grave.

vítImA FICOu INCONSCIENtE 
NA bERmA DA EStRADA

Carlos Manuel Rodrigues reside, 
com a esposa, em Santo Estevão 

em loUSADA

de Barrosas e é dessa freguesia 
de Lousada que, todos os dias, 
parte em direcção ao centro da 
vila para apanhar uma das car-
rinhas do patrão que o levam às 
obras. “Ele vai sempre na moto ou 
num pequeno carro. Na segunda-
feira, decidiu levar a moto”, conta 
a esposa Ana Ferreira.
 O regresso a casa do trabalha-
dor da construção civil estava a 
ser feito no mesmo veículo e foi 
ao volante da moto que Carlos 
Manuel Rodrigues se despistou. O 
acidente aconteceu numa estra-
da estreita que atravessa São Mi-
guel, local onde pouca gente pas-
sa e que tem várias ribanceiras. E 
foi numa delas, longe da vista dos 
automobilistas, que Carlos Ma-
nuel Rodrigues ficou imobilizado. 
“Ele costuma chegar a casa pelas 
19h00. Uma hora depois ainda 
não tinha chegado e fiquei preo-
cupada. Telefonei para a família 
dele a perguntar se o tinha visto”, 
declara Ana Ferreira.

 Alertados pela esposa, irmãos 
e cunhados de Carlos Manuel 
Rodrigues foram à procura do 
homem de 52 anos. Percorreram 
o mesmo trajecto entre Santo 
Estevão e Lousada, mas nada vi-
ram. “Só o encontraram depois da 
1h00, quando andavam a pé a ver 
as ribanceiras junto à estrada”, 
acrescenta Ana Ferreira.
 Nesta altura, o trabalhador já 
tinha tido o acidente há mais de 
seis horas e quando foi assistido 
pelos Bombeiros de Lousada es-
tava inconsciente. “Foi prestado 
o apoio necessário com o apoio 
da equipa da VMER”, descreve 
o comandante Albano Teixeira, 
que confirma que a vítima foi 
transportada directamente para 
o Hospital de São, no Porto. É aí 
que continua internado.
Militares da GNR de Lousada 
também estiveram no local do 
acidente e não recolheram indí-
cios de qualquer choque com ou-
tro veículo. 

dada para as 15h00, contando com 
a intervenção do presidente da 
Câmara Municipal, Pedro Macha-
do, do vice-presidente da ANIVEC/
APIV, João Paulo Machado, da di-
rectora do Madatex, Sónia Pinto, 
e do presidente honorário da ANI-
VEC/APIV, Alexandre Pinheiro.
 Os trabalhos começam com o 
“Enquadramento e Serviços”, por 
Alexandra Alves, e “Contrato Co-
lectivo de Trabalho”, que vai ser 
apresentado por Manuela Folha-
dela. “As qualificações para o sec-
tor” é o tema exposto por Sónia 
Pinto. 
 A tarde termina com uma mesa 
redonda e debate, em que o públi-
co é convidado a participar.       

“zapping” no 
Auditório municipal

commeDIA A lA cArte APreSentA noVo eSPectácUlo

César Mourão, Ricardo Peres e 
Carlos M. Cunha sobem ao palco 
do Auditório Municipal no dia 27 
de Fevereiro com o 

espectáculo “Zapping”.
 A arte do improviso é a base de 
t r a - balho deste trio que 

promete um espec-
táculo repleto de 
surpresas, onde o 
inesperado pode 
acontecer como 
consequência da 
interacção com o 
público. 
 Os Commedia 
a la Carte es-
tão juntos há 
15 anos e pau-
tam-se, desde 
o início, pelo 
i m p r o v i s o , 
presente no 
mais recente 
espectáculo 
“ Z a p p i n g ” 
e que tem 
percorrido 
várias sa-
las de es-
p e t á c u l o 
do país. 

Ana Ferreira, esposa da vítima, alertou a família
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Coligação acusa câmara de abandonar Escola 
básica e Secundária de Nevogilde

Os vereadores eleitos pela coliga-
ção Lousada Viva acusam a Câmara 
Municipal de Lousada de ter abando-
nado a Escola Básica e Secundária de 
Nevogilde. Depois de uma visita à es-
cola, a oposição emitiu um comuni-
cado em que critica a não resolução 
dos “gravíssimos problemas” encon-
trados no edifício. 
 “A cobertura da escola precisa ur-
gentemente de ser removida, pois 
está muito deteriorada e é composta 
por placas de fibrocimento que têm 
amianto que, como está provado, é 
um produto cancerígeno. Quando 
chove, há salas que não podem ser 
usadas. Os passeios pedonais no 
logradouro da escola estão pratica-
mente todos partidos. A deterioração 
de todo o edifício, bem como do pavi-
lhão, é preocupante. Há muito que 
também é reclamada a instalação de 
coberturas junto à paragem dos au-
tocarros”, diz o documento.
 “É urgente que a Câmara Munici-
pal de Lousada coloque na agenda 
das prioridades a realização de obras 
nesta escola, pois está em causa a se-

em cAUSA eStão VárIoS ProBlemAS qUe cArecem De reSolUção, referem oS VereADoreS DA oPoSIção

gurança e a saúde de todos aqueles 
que frequentam este estabelecimen-
to de ensino, principalmente alunos, 
professores e auxiliares”, argumenta 
Leonel Vieira.

CENtROS ESCOLARES DE 
NESpEREIRA E CASAIS tAmbém 
COm pRObLEmAS

Leonel Vieira, Agostinho Gaspar e 
Cândida Novais, vereadores na Câ-
mara Municipal de Lousada, acom-
panhados de alguns presidentes de 
junta, reuniram-se, na semana pas-
sada, com a direcção do Agrupamen-
to de Escolas Lousada Oeste. 
 O Agrupamento dispõe de cinco 
novos centros escolares, dos quais 
três entraram em funcionamento 
neste ano lectivo. E todos têm “pro-
blemas que urge resolver”, sustenta 
a coligação PSD/CDS-PP. 
 O polidesportivo coberto em Ca-
sais não poder ser utilizado quan-
do chove porque o ringue acumula 
água. E nos centros escolares de 
Nespereira e Casais as portas in-

teriores estão a desfazer-se e as 
fechaduras não funcionam, dão 
como exemplo. Da mesma forma, 
o Centro Escolar de Lodares, inau-
gurado há quatro meses, padece de 
problemas de humidade. “Nos no-
vos centros escolares não há casas 
de banho para adultos, tendo estes 

Juventude Socialista de Lousada oficializou sete 
núcleos de freguesia

No passado dia 23, a Ju-
ventude Socialista oficializou a 
constituição de sete núcleos de 
freguesia perante a presença do 
deputado e Secretário-geral da 
JS, João Torres, e ainda do pre-
sidente da Federação Distrital da 
JS do Porto, Hugo Carvalho.
 A estrutura, recentemente as-
sumida por Rui Pereira, quer criar 
núcleos da Juventude Socialista 
nas 25 “freguesias” do concelho. 
“Estes núcleos incluem uma larga 
equipa de jovens socialistas em 
todas as freguesias”, sustentam.
 Segundo nota de imprensa, 
para Rui Pereira tem sido notó-
ria a preferência dos jovens pela 
JS, a nível nacional e local. “É 
evidente o agrado que a gestão 
autárquica e liderança de Pedro 
Machado nos destinos municipais 
têm trazido aos jovens lousaden-
ses”, acredita.
 Para já, foram oficializados 
os núcleos de Boim (liderado 
por Luís Cunha), Vilar do Torno 
e Alentém (Silvia Silva), Torno 

oBjectIVo é crIAr Um Por fregUeSIA Do concelho 

(Vitor Fernandes “Massas”), Sou-
sela (Luís Carneiro), Macieira 
(Andreia Oliveira), Caíde de Rei 
(Joana Barbosa) e Silvares (Rui 
Lopes). Este é apenas o início de 
um trabalho que está a ter ampla 
aceitação por parte da comuni-
dade jovem local e dos autarcas, 
garante a JS.
 Rui Pereira adianta que seria 
possível ter avançado com a ofi-
cialização de ainda mais núcleos 
nesta cerimónia, mas por indis-
ponibilidade profissional de algu-
mas pessoas, decidiu-se adiar a 
tomada de posse.
 Hugo Carvalho, líder da JS Por-
to, salientou o papel fundamental 
que Lousada tem tido em termos 
autárquicos na região e que cer-
tamente os lousadenses, em par-
ticular os jovens, irão em 2017 
votar na continuidade de Pedro 
Machado à frente dos destinos 
concelhios. 
 Presente na sessão, José San-
talha defendeu que a Juventude 
Socialista é uma organização fun-

damental para Lousada e para o 
PS. “É o garante da renovação dos 
quadros, já plasmado nas últimas 
eleições autárquicas quando os 
jovens que integraram as dife-

rentes listas para as freguesias e 
município constituíram uma re-
novação evidente no PS Lousada”, 
referiu.
 A noite terminou com a atri-

buição do título de militante ho-
norário da JS Lousada a Nelson 
Oliveira, pelo trabalho desenvol-
vido ao longo dos anos nesta es-
trutura.

que utilizar as que estão destinadas 
a deficiente. Além disso, o sistema 
informático ainda não está insta-
lado e as escolas não têm internet”, 
criticam. “O acompanhamento e 
fiscalização das obras foi muito 
deficiente e há claros indícios de 
incúria e facilitismo, há que apurar 

responsabilidades e fazer as obras 
necessárias para menorizar os pre-
juízos”, defende Leonel Vieira. 
 A coligação está ainda preocupada 
com a contínua diminuição do núme-
ro de alunos e a deficiente rede de 
transportes que serve as freguesias 
do agrupamento.
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gNR cortou autoestrada 
durante operação de 
prevenção criminal

A GNR levou a cabo uma operação 
com vista à prevenção criminal que, 
na sexta-feira da semana passada, 
cortou durante quatro horas a cir-
culação no troço de autoestrada que 
atravessa a freguesia da Seroa, em 
Paços de Ferreira.
 No final de uma operação que en-
volveu quase uma centena de milita-
res e inspectores das Finanças e do 
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 
foram emitidos 204 multas com ori-
gem em diferentes ilegalidades.

80 mILItARES E DEz 
INSpECtORES DAS FINANçAS 
E DO SEF pARtICIpARAm NA 
OpERAçãO

A operação foi liderada pelo Des-
tacamento Territorial da GNR de 
Felgueiras e começou às 18h00 da 
última sexta-feira. A essa hora, 80 
militares e dez inspectores das Fi-

emItIDAS 204 mUltAS, 77 DAS qUAIS Por cIrcUlAção em exceSSo De VelocIDADe

pAçOS DE FERREIRA

Capital do móvel 
representada na Feira 
Internacional de valência

O município de Paços de Fer-
reira está presente com um stand 
institucional na Feira Internacio-
nal Habitat 2016 de Valência, Espa-
nha. Nesse contexto, o presidente 
de Câmara Municipal, Humberto 
Brito, visitou o certame acompa-
nhado do director executivo da 
Feira Internacional de Mobiliário, 
Andres Gil Noguez, do presiden-
te da Associação Empresarial de 
Paços de Ferreira, Rui Carneiro, e 
de Jesus Chueca Romanos, que é 
o responsável pela promoção da 
marca Capital Europeia do Móvel 
em Espanha, em parceria com a 
LENP, igualmente representada 
por Carlos Silva.
 No âmbito da visita, o autarca 
contactou com os empresários de 
Paços de Ferreira presentes no 
certame. Em seguida, deu a co-
nhecer as linhas mestras do pro-

“O Cato quer 
mimos” no Yoga 
Com Histórias

Este sábado, dia 
6 de Fevereiro, a Bi-
blioteca Municipal 
de Paços de Ferreira 
recebe a actividade 
Yoga Com Histórias 
Pais & Filhos.
 Desta vez, a sessão 
é dedicada à história “ 
O Cato quer Mimos”. 
 A iniciativa decorre 
pelas 16h30 e destina-
se a crianças entre os 3 
e os 10 anos. A participa-
ção é limitada a 12 crian-
ças e tem o custo de oito 
euros (criança mais um 
adulto). 
 As inscrições podem ser 
realizadas pelo email isa-
bel.mendes@cm-pacosde-
ferreira.pt. 

é neceSSárIA InScrIção

Salto + plug + Rui 
taipa no mercado 
municipal

No âmbito do Ano Municipal da 
Juventude 2016 vai realizar-se, esta 
sexta-feira, pelas 22h00, no Merca-
do Municipal do Parque Urbano de 
Paços de Ferreira um triplo concerto 
com Salto + Plug + Rui Taipa.

eStA SextA-feIrA

nanças e do Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras cortaram, no sen-
tido, Porto – Lousada, o troço da 
A42 que atravessa a localidade de 
Seroa, no concelho pacense. Assim, 
todos os carros que circulavam 
nesta autoestrada foram desviados 
para a zona industrial situada nas 
imediações para serem fiscaliza-
dos. Também os condutores foram 
submetidos a diferentes testes até 

às 22h00, hora a que foi dada como 
terminada uma operação que teve 
como objectivo a prevenção crimi-
nal.
 No final desta operação foram 
emitidos 204 autos de contraorde-
nação, sendo que dois condutores 
foram detidos por conduzirem sob 
o efeito de álcool. Dos 1270 veículos 
fiscalizados 77 circulavam em ex-
cesso de velocidade.

 O concerto está incluído nas 
comemorações do 3.º Aniversário 
da COMPAÇOS.
 Os bilhetes estão disponíveis 
na Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira e custam três euros. 

jecto de internacionalização da 
marca Paços de Ferreira - Capital 
Europeia do Móvel que agrega, 
salientou, mais de cinco mil em-
presas, três mil das quais ligadas 
directamente ao sector do mobili-
ário, e que tem um milhão de me-
tros quadrados de exposição.

 Humberto Brito reforçou ain-
da a importância de aprofundar 
a ligação entre empresas e os 
mercados, tendo acordado com o 
diretor da feira internacional de 
Valência a realização de projectos 
de jovens designers espanhóis em 
empresas de Paços de Ferreira. 
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acordo com a sua experiência, 
a partir de uma determinada 
taxa de coincineração de resí-
duos o VLE do COT é ultrapas-
sado, pelo que tem de suspen-
der a admissão de resíduos no 
processo. A Cimpor reconhece 
assim, ao contrário do que sem-
pre defendeu, que um aumento 
da taxa de coincineração de re-
síduos implica um aumento da 
emissão de poluentes atmosfé-
ricos.
Além disso, fica assim clarifi-
cado que a teoria que serviu 
de base ao licenciamento da 
coincineração de resíduos em 
cimenteiras, afinal não corres-
ponde à verdade, pelo menos 
para o parâmetro COT.
Quanto à proposta de redefini-
ção do Valor de Limite de Expo-
sição do Carbono Orgânico To-
tal, por parte da CIMPOR à APA, 
conclui-se que não representa 
um procedimento administra-
tivo legalmente possível. 
A Quercus considera que a ar-
gumentação utilizada pela 
Cimpor, para que seja aumen-
tado o VLE do COT no processo 
de coincineração em Alhandra 
e Souselas, não deverá ser acei-
te, uma vez que se confirmou 
o aumento das emissões at-
mosféricas em detrimento do 
aumento da quantidade de re-
síduos coincinerados. Além dis-
so, o uso do termo “redefinição” 
é questionável e a Cimpor não 
demonstra claramente se vai 
utilizar essa flexibilização do 
VLE para coincinerar resíduos 
de origem nacional ou impor-
tados.
 Ainda que as cimenteiras apre-
sentem a introdução de novas 
tecnologias com o objetivo de 
melhorar o seu desempenho 
ambiental, é de esperar uma 
decisão da APA que priorize a 
saúde humana e o meio am-
biente.

A  coincineração de resídu-
os em cimenteiras consiste na 
substituição dos combustíveis 
fosseis utilizados nestas in-
dústrias porresíduos que têm 
um poder calorifico associado. 
Estes resíduos são destruídos 
nos fornos das cimenteiras a 
temperaturas elevadas, jun-
tamente com as matérias-pri-
mas utilizadas no fabrico de 
cimento. 
O principal problema desta 
forma de eliminação de resí-
duos é a emissão de poluentes 
atmosféricos que provocam 
inúmeros efeitos nocivos no 
ambiente e na saúde huma-
na. Para reduzir estes riscos 
a União Europeia impõe con-
dições para as instalações de 
coincineração e delimita va-
lores limite de emissão (VLE) 
para as matérias libertadas.
Em Portugal, o aproveitamen-
to dos fornos das cimentei-
ras para este fim tem gerado 
muita polémica, sendo que 
recentemente foi conhecida a 
intenção da Cimpor aumentar 
a quantidade de resíduos coin-
cinerados. Para isso, a cimen-
teira apresentou um requeri-
mento à Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), solicitando 
o aumento do Valor Limite de 
Emissão (VLE) para as emis-
sões atmosféricas de Carbono 
Orgânico Total (COT) nas suas 
cimenteiras em Souselas e 
Alhandra. 
No seu requerimento, a Cimpor 
refere que com os atuais limi-
tes de emissão para o COT, não 
consegue aumentar a taxa de 

substituição térmica, ou 
seja, não consegue au-

mentar a quantida-
de de resíduos 

coincinerados 
porque, de 

INCINERAçãO
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pELOuRO DO uRbANISmO

DIvISãO DE pLANEAmENtO

 E gEStãO uRbANíStICA

AvISO

conSUltA PúBlIcA PArA AlterAção 
DA lIcençA De oPerAção De 

loteAmento nº 4/08

ProceSSo De loteAmento nº 1/05l

nos termos do Decreto-lei nº 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação atua-
lizada, e em conformidade com o meu 
despacho datado de 2016/01/25, dá-
se conhecimento que está aberto um 
período de consulta pública, relativo 
ao pedido de alteração solicitado por 
PAUlA mArgArIDA ferreIrA De BrI-
to (requerimento nº 6364/15), com re-
sidência em rUA cIDADe De PAreDeS, 
nº 188, freguesia de DUAS IgrejAS, 
concelho de PAreDeS, ao lote nº 1, 
descrito na conservatória do registo 
Predial nº 1399/20090514, consistindo 
na alteração de implantação, redução 
de área de construção e volumetria, sito 
em rUA cIDADe De PAreDeS, freguesia 
de DUAS IgrejAS, deste concelho. 
o período de consulta pública terá o seu 
início no quinto dia a contar da publica-
ção do presente aviso em jornal local de 

divulgação significativa e terá duração 
de 10 dias.
o pedido de licença de operação de lotea-
mento, a informação técnica, documentos 
anexos e respectivo processo encontram-
se disponíveis para consulta na Divisão de 
Planeamento e gestão Urbanística, das 
09:00 às 12.30 e das 14:00 às 16:30 horas, 
podendo ser apresentada oposição escri-
ta em requerimento dirigido ao Vereador 
do Pelouro, com poderes delegados na 
matéria, para efeitos do disposto do De-
creto-lei nº 555/99, de 16 de dezembro, 
na redação atualizada. 

Paredes, VInte e Sete de jAneIro de 
DoIS mIl e DezASSeIS. 

o Vereador do Pelouro ,

o gestor de procedimento,

Verdadeiro olhar (05 de fevereiro 2016)

pELOuRO DO uRbANISmO

DIvISãO DE pLANEAmENtO

 E gEStãO uRbANíStICA

AvISO

CONSuLtA púbLICA pARA ALtERA-
çãO DA LICENçA DE OpERAçãO DE 

LOtEAmENtO Nº 40/82

pROCESSO DE LOtEAmENtO Nº 23/75

nos termos do Decreto-lei nº 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação atua-
lizada, e em conformidade com o meu 
despacho datado de 2015/10/30, dá-
se conhecimento que está aberto um 
período de consulta pública, relativo 
ao pedido de alteração solicitado por 
mAnUel ASSUnção teIxeIrA (requeri-
mento nº 4930/15), com residência em 
rUA UrBAnIzAção Do oUrAl, nº 429, 
freguesia cAStelõeS De cePeDA - PA-
reDeS, concelho de PAreDeS, ao lote nº 
19, descrito na conservatória do regis-
to Predial nº 43/19850327, consistindo 
na alteração da mancha de implantação 
e da área de construção da edificação, 
sito em rUA DA UrBAnIzAção Do oU-
rAl, freguesia de cAStelõeS De cePe-
DA – PAreDeS, concelho PAreDeS. 
o período de consulta pública de-
correrá no período de 2015/11/20 a 

2015/12/03. 
o pedido de licença de operação de 
loteamento, a informação técnica, do-
cumentos anexos e respetivo processo 
encontram-se disponíveis para consulta 
na Divisão de Planeamento e gestão Ur-
banística, das 09:00 às 12.30 e das 14:00 
às 16:30 horas, podendo ser apresenta-
da oposição escrita em requerimento 
dirigido ao Vereador do Pelouro, com 
poderes delegados na matéria, para 
efeitos do disposto do Decreto-lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atualizada. 

Paredes, VInte e qUAtro de noVem-
Bro de DoIS mIl e qUInze. 

o Vereador do Pelouro ,

o gestor de procedimento,

Verdadeiro olhar (05 de fevereiro 2016)

pELOuRO DO uRbANISmO

DIvISãO DE pLANEAmENtO

 E gEStãO uRbANíStICA

AvISO

CONSuLtA púbLICA pARA ALtERAçãO 
DA LICENçA DE OpERAçãO DE 

LOtEAmENtO Nº 4/08
pROCESSO DE LOtEAmENtO Nº 1/05L

nos termos do Decreto-lei nº 555/99, de 
16 de dezembro, na redação atualizada, 
e em conformidade com o meu despacho 
datado de 2016/01/25, dá-se conhecimen-
to que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração so-
licitado por PAUlA mArgArIDA ferreIrA 
De BrIto (requerimento nº 6364/15), com 
residência em rUA cIDADe De PAreDeS, 
nº 188, freguesia de DUAS IgrejAS, con-
celho de PAreDeS, ao lote nº 1, descrito 
na conservatória do registo Predial nº 
1399/20090514, consistindo na alteração 
de implantação, redução de área de cons-
trução e volumetria, sito em rUA cIDADe 
De PAreDeS, freguesia de DUAS IgrejAS, 
deste concelho. 
o período de consulta pública terá o seu 
início no quinto dia a contar da publica-
ção do presente aviso em jornal local de 
divulgação significativa e terá duração 

de 10 dias. 
o pedido de licença de operação de lo-
teamento, a informação técnica, docu-
mentos anexos e respectivo processo 
encontram-se disponíveis para consulta 
na Divisão de Planeamento e gestão Ur-
banística, das 09:00 às 12.30 e das 14:00 
às 16:30 horas, podendo ser apresenta-
da oposição escrita em requerimento 
dirigido ao Vereador do Pelouro, com 
poderes delegados na matéria, para 
efeitos do disposto do Decreto-lei nº 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
atualizada. 

Paredes, VInte e Sete de jAneIro de 
DoIS mIl e DezASSeIS. 

o Vereador do Pelouro ,

o gestor de procedimento,

mário Felgueiras na baliza 
dos Castores

Mário Felgueiras é o novo 
guarda-redes do FC Paços de Fer-
reira, tendo assinado esta semana 
um contrato de trabalho de época e 
meia com os Castores. 
 O atleta, de 29 anos, representa-
va o Konyasport (Turquia), clube 
com o qual finalizou contrato, e fi-
cará na Mata Real até 30 de junho 

tem contrAto Até jUnho De 2017

de 2017.
 Mário Felgueiras possui uma 
vasta experiência internacional, 
tendo inclusive representado o 
CFR Cluj, da Roménia, na Liga 
dos Campeões. Em Portugal, re-
presentou entre outros clubes o 
Vitória de Setúbal, o SC Braga e o 
Rio Ave FC. 
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OLHAR (Im)pARCIAL

No passado dia 24 de janeiro, os portu-
gueses escolheram o próximo Presidente 
da República. O social democrata Marce-
lo Rebelo de Sousa, conquistou a vitória à 
primeira volta, com um resultado vitorioso 
em todos os Distritos de Portugal. Marcelo 
teve 52% dos votos, conseguindo uma vota-
ção superior àquela que Cavaco 
Silva teve, quando foi reeleito 
para um segundo mandato em 
Belém, no ano de 2011.
 Em Penafiel, na sequência 
da vitória da Coligação entre o 
PSD e o CDS em Outubro, Mar-
celo Rebelo de Sousa venceu as 
eleições de forma destacada, 
colhendo mais de 17.000 votos. 
Não deixa de ser significativo 
verificar que os 2 candidatos 
apoiados pelo PS, Sampaio da 
Nóvoa e Maria de Belém tive-
ram cerca de 6.700 votos. Con-
seguir apenas 18% dos votos 
no concelho, é um resultado 
verdadeiramente decepcio-
nante para o Partido Socialista 
em Penafiel.
 Marcelo Rebelo de Sousa é 
uma personalidade com um 
grande curriculum académico, 
de uma inteligência fantástica e, acima 
de tudo, um cidadão com grande sentido 
de Estado. Com uma campanha simples, o 
futuro Presidente da República ganhou as 
eleições com um orçamento de campanha 
muito reduzido. Comparando com as can-
didaturas de Sampaio da Nóvoa (720.000€) 

e de Maria de Belém (650.000€), pode-
mos dizer que Marcelo Rebelo de Sousa 
(157.000€) gastou quase 10 vezes menos 
que os dois candidatos apoiados pelo Par-
tido Socialista.
 Muito provavelmente, o próximo Presi-
dente da República terá em mãos a gestão 

de uma crise política, que poderá surgir a 
qualquer momento, quando o Bloco de Es-
querda ou o Parido Comunista Português 
tirarem o tapete ao Governo de António 
Costa. Quando isso acontecer, é bom que 
esteja em Belém alguém com experiência 
política e sentido de responsabilidade, 

para encontrar uma solução política para 
o país.
 É caso para dizer que os portugueses fi-
zeram uma escolha “atinada”!
 Nos últimos dias tomamos conhecimen-
to, através dos órgãos de comunicação so-
cial, que o Governo PS está com grandes di-

ficuldades em elaborar uma Orçamento de 
Estado equilibrado. A Comissão Europeia 
admite que as contas de Mário Centeno não 
batem certo com a realidade e considera a 
previsão de crescimento de 2,1% da econo-
mia e a redução do défice orçamental para 
2,6%, números demasiado optimistas.

 Catarina Martins, líder do Bloco de Es-
querda, já veio apelar à revolta de António 
Costa contra Bruxelas e aconselhou o Pri-
meiro Ministro a não ceder às recomenda-
ções da Comissão Europeia. 
 É verdade que o Governo de António Cos-
ta e a geringonça de esquerda que o apoio 

ainda está a viver o seu estado de graça. 
Mas, como Francisco Assis, destacado mi-
litante do Partido Socialista, já avisou 
“quando passar o estado de ilusão que se 
instalou no Partido Socialista, haverá mui-
to para discutir e alguma coisa para mu-
dar”.

umA ESCOLHA AtINADA

António Costa, Mário Centeno e, é bom 
que se diga, toda a coligação que suporta o 
Governo, jogam em Bruxelas uma cartada 
fundamental para o futuro político do país.
 Até hoje, para lamento de alguns, o Go-
verno está a fazer exatamente aquilo que 
prometeu em campanha. Sabemos bem 

 Depois de um governo PSD/CDS, subjuga-
do à tecnocracia onde a política era nula ou 
parente pobre na condução de um país, An-
tónio Costa aposta tudo na política. 
 Aliás, se há mérito que tem que ser dado ao 
Primeiro-Ministro é fazer política em toda e 
qualquer ação governativa e isso não é mau. 

De uma vez por todas os políticos tem que 
fazer política, fazer escolhas, saber nego-
ciar, interceder pela melhoria das condições 
dadas ao país em determinada matéria ao 
invés de continuarmos a ser liderados por 
meros tecnocratas que pelos vistos nenhum 
sucesso tiveram.
 Aqueles que hoje criticam um simples 

esboço do Orçamento de Estado e uma car-
ta enviada por Bruxelas a pedir esclareci-
mentos, esquecem-se que em 2011, 2012, 
2013, 2014 e 2015 o anterior governo não 
acertou uma única vez as previsões do défi-
ce e recebeu ordens expressas para alterar 
e penalizar a política fiscal. Esquecem-se 

também que a redução da dívida, bandei-
ra eleitoral da direita, nunca foi atingida 
ou, pelo contrário, em todos esses anos a 
dívida aumentou. Esquecem-se ainda das 
negociações orçamentais que Espanha, 
Itália e França fizeram com Bruxelas, nos 
mesmos moldes que Portugal está agora a 
fazer.

 É certo que António Costa está a conceber 
um jogo arriscado e que muitas poucas pes-
soas teriam essa coragem. Não é afrontar 
Bruxelas. É tentar fazer com que aceitem me-
lhores condições orçamentais para melhorar 
o dia-a-dia dos cidadãos. E é isso mesmo que 
os Portugueses não estavam habituados – 

ter à frente do país quem pretende 
cumprir os compromissos eleitorais 
mas também europeus.
   Hoje sabemos que grande parte 
das dificuldades deste Orçamento 
não estão nas devoluções de rendi-
mentos que este prevê (apesar de 
muita Comunicação Social envere-
dar por este caminho). A grande di-
ficuldade deste OE está na assunção 
de prejuízos do BANIF perante uma 
decisão que há muito deveria ter 
sido tomada. Está também no que 
Passos Coelho e Portas disseram em 
Bruxelas relativamente aos cortes 
nos rendimentos que seriam estru-
turais e definitivos, mas ao mesmo 
tempo diziam aos Portugueses que 
estes eram temporários.
    Esperemos, para o bem de todos, 
que algo de positivo aconteça. Que o 
Parlamento fique unido, principal-

mente numa fase em que ninguém quer ser 
de direita… não fosse o líder do PSD apresen-
tar a sua recandidatura apontando à “Social 
Democracia” e ao centro perdido nas hostes 
laranjas.
 Por este andar, a festa do Avante que se 
prepare para a invasão laranja. Marcelo já lá 
foi. Segue-se Passos e companhia.

um ORçAmENtO 
DE EStADO NO LImItE… 

DO DEbAtE pOLítICO

que o cumprimento de promessas junto dos 
eleitores não tem sido um tema com o qual 
os Portugueses estejam muito habituados, 
havendo até o caso de choverem críticas por 
parte da opinião pública quando as promes-
sas não são cumpridas, mas também, por in-
crível que pareça, quando estas começam a 
ser efetivamente cumpridas.

SuSANA OLIvEIRA

Vice-presidente da câmara municipal de Penafiel 

pela coligação Penafiel quer

NELSON OLIvEIRA

membro da Assembleia municipal de lousada  pelo Partido Socialista
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Em algumas peças antigas do meu Mu-
seu da Faculdade de Farmácia há umas 
etiquetas ovais de latão, pequeninas e bo-
nitas, de um primitivo inventário. Se há 
coisa que evolua rapidamente é o universo 
das etiquetas e de metálicas e pequenas 
com três ou quatro algarismos passaram a 
autocolantes, muito maiores e de cinco ou 
seis algarismos. E agora são ainda maiores 
e contêm nada menos de 13 algarismos, 
pelo que podem codificar uns quantos mi-
lhões de milhões de peças. Uma riqueza 
que em alguns casos me deixa com o pro-
blema de onde “autocolar” as etiquetas 

EtIQuEtAS

sem poluição visual.

Há também o inevitável código de barras, 
de linhas paralelas, cuja espessura e es-
paçamento codificam o artigo. A sua lei-
tura ótica foi um avanço notável sobre a 
introdução dos preços, com os erros que 
por vezes ocorriam. Com estes códigos, no 
entanto, o leitor de vez em quando não lê 
e recorre-se então aos algarismos. Muitos: 
num caso contei 31 deles, mais uma letra 
que se deve sentir sozinha.

Nesta matéria impera também a língua in-

OpINIãO

FERNANDO SENA EStEvES 
Professor catedrático Aposentado da faculdade de farmácia do Porto

(fsena@ff.up.pt)

OLHAR (Im)pARCIAL

Os vereadores do PS, apresentaram uma 
proposta para a aquisição de um veículo da ti-
pologia Autoescada para ficar à disposição das 
nossas corporações de bombeiros.
 A proposta reveste-se de grande importân-
cia, pois o único veículo que existia com estas 
caraterísticas ficou inoperacional há largos 
meses, e apesar das reivindicações apre-
sentadas pelos responsáveis da institui-
ção, no sentido da autarquia poder colabo-
rar, até à data não encontraram eco.
 A necessidade deste equipamento ficou 
mais que demonstrada, aquando do incên-
dio urbano que deflagrou recentemente, 
num edifício localizado na praça da escri-
taria, que, aliás, desalojou duas famílias 
penafidelenses, além de avultados danos 
materiais.
 Estas situações colocam a nu algumas 
das nossas debilidades, devendo constituir 
para os diferentes agentes da sociedade, e 
designadamente à classe politica uma pre-
ocupação acrescida de molde a minorar 
possíveis danos futuros.
 Imaginemos, que a ocorrência deste in-
cêndio, tinha lugar numa das ruas ou arté-
rias históricas da nossa cidade, com toda 
a certeza, que poderia atingir proporções 
mais graves, pelo que, a aquisição de um 
veículo desta natureza é imperiosa, constituin-
do um verdadeiro desígnio municipal.
 Porém, o senhor Presidente entendeu chum-
bar a mesma, porque iria reunir com a tutela.
 Todos sabemos, que não obstante a boa von-
tade da tutela, não tem sido prática dos suces-
sivos governos da república, comparticipar na 
medida do desejável neste tipo de equipamen-

tos, o que aliás, aconteceu com corporações vi-
zinhas de Penafiel.
 Assim sendo, esta vontade do senhor presi-
dente em reunir com a tutela atual (preocupa-
ção que não teve há uns meses atrás, quando 
até havia sintonia de cores políticas), mais não 
é, que adiar ou delegar nos outros o que devia 

merecer o seu empenho. 
 Foi pois, uma enorme irresponsabilidade o 
chumbo levado a cabo pela coligação Penafiel 
Quer, da proposta em causa.
 Fizemos até referência a alguns orçamentos 
que solicitamos de veículos da mesma tipolo-
gia, (em bom estado, ainda que usados) e que 
rondaria valores na ordem dos € 120.000, que 

atenta a sua utilização, resolveria os proble-
mas das nossas corporações, ao invés, de um 
veículo novo, que ascende a avultados milhares 
de euros.
 O presidente da Câmara Municipal, não foi 
sensível aos argumentos dos vereadores da 
oposição, mas continua a fazer apostas onde a 

relação custo benefício não existe.
 O atual presidente declinou a proposta dos 
vereadores da oposição de adquirir um veicu-
lo autoescada para os nossos bombeiros, mas 
não se fez rogado em renovar o parque auto-
móvel da presidência e vereação assim que to-
mou posse, preferiu também gastar milhares 
de euros numa obra arquitetónica (Bicha Ser-

pe) onde a relação custo/benefício é nula, pre-
feriu gastar € 40.000,00, num banco de jardim 
que carrega telemóveis, que já nem sequer fun-
ciona, gastou milhares de euros numa revista 
municipal para sua promoção pessoal, avaliza 
que o concelho de Penafiel, seja dos concelhos a 
nível nacional que mais ajustes diretos pratica, 

realizam-se obras, que volvidos poucos meses, 
apresentam fragilidades, e muito mais.
 As nossas corporações mereciam que Câma-
ra Municipal adquirisse uma autoescada, mas 
ainda acredito que o senhor Presidente, pelas 
pressões que estão a ser feitas, reverta a sua 
posição.
 Seria bom para Penafiel que o fizesse!

CÂmARA pENAFIEL CHumbA 
pROpOStA DE AQuISIçãO 
DE AutO ESCADA

ANDRé FERREIRA

Vereador eleito pelo PS  na câmara municipal de Penafiel

glesa, mais simples nas palavras e expres-
sões. “Codebar” é bem mais curto que as 
seis sílabas de “código de barras”; tal como 
“etiqueta” perde para “label” por 4-2 ou 
para “tag” por 4-1. Outra razão é que muitos 
destes procedimentos aparecem em países 
anglófonos, como o QR code (“quick respon-
se” ou de “resposta rápida”). Chamam-se 
também códigos de barras, mas bidimen-
sionais, de contorno quadrangular e que 
podem ser lidos pelos atuais telemóveis. É 
notável a simplicidade de se comprar uma 
viagem de avião pela Internet, receber um 
código QR no telemóvel, bastando exibi-lo 
no aeroporto como cartão de embarque 
ao leitor de um funcionário. Simples tam-
bém é a aquisição de bilhetes de comboio, 
como a de uma senhora idosa que recebeu 
a indicação de um sobrinho via telemóvel: 
nem foi preciso mostrar nada, pois o revi-
sor limitou-se a saudar a senhora, de quem 
disse o nome, desejando-lhe boa viagem!

Etiquetas por vezes aborrecidas são as que 
se colocam nas roupas, como nas camisas: 
fazem cócegas ou desconforto no pesco-
ço e cozem-nas tanto nos bordos que são 
difíceis de tirar com uma tesoura ou um 
“x-Acto”, o qual é mais eficaz mas tem o 
perigo de cortar o tecido ou um dedo. Num 
presente de Natal recebi um blusão curio-
so por ser azul por fora e vermelho por 
dentro. Ou vice-versa, quer dizer, pode ves-
tir-se com o vermelho por fora e o azul por 
dentro. Devo dizer que com a minha idade 
e a minha propensão clubista aconselham 
o vermelho (ou encarnado) para o lado de 

dentro. Se falo nisto é porque num bolso 
encontrei duas enormes etiquetas, feliz-
mente fáceis de cortar, o que fiz mas sem 
ler o que diziam: na altura não pensava de 
todo escrever um artigo sobre etiquetas...

Noutra peça de roupa encontrei nada me-
nos de cinco etiquetas! Numa, pequena, 
vinha a marca de uma firma espanhola 
com a indicação surpreendente de “Made 
in Portugal” em vez da habitual “Made in 
PRC” (“People’s Republic of China”); nes-
sa está cozida uma outra, minúscula, mas 
onde cabe a indicação do tamanho para 
três áreas geográficas. Depois havia três 
etiquetas de 10x2,5 cm: uma delas tinha 
o código de barras, outra vez o tamanho, 
modelo, cor, etc. tudo em Espanhol e as ou-
tras duas, com inscrições na frente e verso, 
traziam instruções sobre como lavar e não 
lavar, em muitas línguas europeias e asiá-
ticas; à cautela, as instruções eram acom-
panhadas por 20 símbolos gráficos (não é 
gralha, contei mesmo v-i-n-t-e desenhos). 
Trata-se de um sobretudo? Não. Um casa-
co? Não. Sério: umas humílimas cuecas de 
algodão!

Quanto à tendência que se sente às vezes 
em afixar etiquetas a pessoas e institui-
ções, como as do universo da política e do 
futebol, que tal, em vez disso, remover mas 
é umas quantas do vestuário, dessas que 
incomodam e fazem cócegas?
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Uma vantagem competitiva. Parece que 
a preocupação maior de todos os esta-
dos europeus são os números, sejam 
eles do PIB, da dívida, do crescimento ou 
do abrandamento, todos estão ligados 
à economia. Parece até que os números 
são mais importantes que os povos da 
Europa. A propósito disto lembrei-me de 
um artigo que li há uns tempos e que foi 
escrito pelo economista e banqueiro Et-
tore Gotti Tedeschi e publicado na revis-
ta italiana “Formiche”, sobre a decadên-
cia das economias europeias.

No início do artigo, o economista defen-
de que a natalidade, ou a falta dela, está 
na origem da actual crise económica. 
Tedeschi afirma que há mais de 20 anos 
que tenta explicar que, sem o aumento 
da taxa de natalidade, o PIB só cresce se 
o consumo individual crescer. Ora, como 
a taxa de natalidade não aumenta e as 
economias têm que se manter activas, 
foi-se criando na população europeia 
uma cultura de consumismo, com con-
ceitos materialistas de satisfação, em 
vez de uma autêntica satisfação espiri-
tual e intelectual.

Para o economista italiano, a taxa de 
natalidade desceu de tal forma que nem 
o crescimento do consumo chega para 
compensar a queda do PIB. Por isso, de-
fende, como o PIB não cresce e aumen-
tam os custos com a saúde e pensões, 
aumenta, consequentemente, a dívida. 
A forma que os governos encontraram 
para abrandar o crescimento da dívida 
foi aumentar os impostos, reduzindo o 
poder de compra e, por esse meio, o con-
sumo e o investimento.

Na opinião de Tedeschi, tudo isto nos 
levou à situação em que nos encontra-
mos presentemente, uma vez que, para 
manter o poder de compra dos consu-
midores, se transferiu a produção para 
países subdesenvolvidos, aumentando o 
desemprego na Europa.

Dando como exemplo as notícias que da-

d. AFonso 
HenRiqUes 
- o pRimeiRo HeRói 
poRtUGUês
Autor: José Carlos de Oliveira
Editor: Oficina do Livro

Quando Afonso Henriques conhece a mãe, 
D. Teresa de Leão, tem dezasseis anos, 
porte escorreito e poderoso; os traços são 
duros, algo rurais, mas temperados pelos 
olhos de um azul intenso e profundo. Tinha 
nascido de perna enferma, imprestável, e 
logo sido entregue aos Moniz, que o leva-
ram da corte para as terras dos de Riba-
douro e o forjaram assim, sagaz e escorrei-
to, por intervenção divina ou por engenho.
D. Teresa impressiona-se quando então o 
vê e por isso e porque muito lhe convém 
confirma-o herdeiro do trono do Condado. 
E ao escolhê-lo, perante todos os que na 
corte ela convidou a entrar, quere-o seu 
mais que dos outros e ele toma-lhe o cora-
ção e os sentidos para sempre.

Mas é nessa noite que Afonso vê mais do 
que devia e comprova que os irmãos es-
trangeiros Bermudo e Fernão Peres de Tra-
va estão mais próximos dela do que ele.

O livro chega às livrarias no próximo dia 23 
de Fevereiro.

SugEStãO DE LEItuRA

vam conta de um retrocesso de quase 27 
anos no poder de compra das famílias ita-
lianas, o economista diz que, na verdade, 
foram 27 anos de crescimento enganoso, 
durante o qual se substituiu o crescimen-
to populacional equilibrado pela ilusão 
insana de que não ter filhos tornaria as 
famílias mais ricas. No entanto, a natu-
reza tem-se encarregado de mostrar que, 
sem filhos, não há forma de sustentar 
uma sociedade.

Num artigo extenso, Ettore Gotti Tedeschi 
conclui que o crescimento das famílias 
produz incentivos competitivos saudáveis 
na educação e formação individual das 
crianças, em benefício da sociedade. Para 
ele, o valor das famílias é tal que haveria 
de estar inscrita na Bolsa de Valores, pelo 
valor económico que traz à sociedade.



SextA-feIrA, 05 Fev De 201624

PUB

 
 DIPLOMAS  DE

mérito desportivo

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS

GALA DE

MÉRITO
DESPORTIVO

Pavilhão Municipal de Ermesinde

 DE VALONGO

www.cm-valongo.pt
facebook.com/municipio.valongo


