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Comerciantes
preocupados com o
futuro da economia

País fica em Estado
de Emergência mais 15 dias

- Medida deve ser prolongada hoje até 17 abril

- Deslocações de carro proibídas na Páscoa

- Câmara tem 500 mil euros para ajudar

2 mil idosos
estão a ser testados

à Covid-19

Empresas solidárias 
doam materiais
e equipamentos

FICAR  EM  CASA  AJUDA  A  SALVAR  VIDAS
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Região do Vale do Sousa tem mais de
240 casos confi rmados de COVID-19

RELATÓRIO DA SITUAÇÃO
NO VALE DO SOUSA

CONCELHO NÚMERO DE CASOS

Felgueiras

Lousada

Paços de Ferreira

Paredes

Penafi el

Castelo de Paiva

56

55

48

46

37

0

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

S eria lógico admitir que aten-
dendo ao momento ví rico 
por que estamos a passar 
trazer à mesa da escrita tão 

perigoso assunto, infelizmente bem ne-
fasto e com prejuízos colossais para o 
mundo.

Não esquecemos, de todo, e por isso 
ele faz parte da presente edição e por 
forma bem detalhada.

Por isso, com leveza, fazemos uma 
deriva para a cultura, lembrando o apa-
recimento da revista cultural “Orpheu”, 
segundo número anual, que  merece 
ser referido e apoiado. Iniciativa da ve-
readora da respetiva área, que a vive a 
tempo inteiro e plenos pulmões, incu-
tiu a todos os seus colaboradores um 
enorme espírito de coadjuvação que 
é raro ver-se acontecer, um exemplo a 
continuar e a enriquecer cada vez mais, 
numa área de ação que é, infelizmente, 
no geral a mais sofredora com as crises 
económicas.

Ora, criou-se lenda de que Orpheu 
se convertera à ideia do que se conven-
cionou invocar o “Deus Único”.

Era considerado entre os pagãos 
um símbolo da imortalidade e, como 
tal, o admitiram também os que se di-
ziam cristãos. Acreditavam estes ainda, 
que se estaria perante uma espécie de 
preparação remota para o cristianismo. 
Seria uma vitória para o Cristiano apa-
recer um profeta pagão a anunciar a re-
denção.

Alguns padres da Igreja respeitaram-
-no e até lhe prestaram um certo culto. 
Entre eles pontificou S. Justino apolo-
gista e mártir no século II, parece ter-se 
persuadido de que a leitura dos livros 
de Moisés, durante a viagem ao Egito, ti-
nha conduzido Orpheu a acreditar num 
Deus Único.

Um outro santo católico, Clemente 
de Alexandria ou seja Tito Flávio Cle-
mente, declarado o “1.º sábio cristão, 
nasceu de pais pagãos”. Aliás, os primei-
ros cristãos acreditavam que Orpheu 
predisse o Deus Único e o próprio Cris-
to, fazendo eco desta opinião o Santo 
Agostinho.

É interessante notar o facto de Or-
pheu aparecer em frescos das catacum-
bas de Calisto, Domitília, Priscila, São 
Pedro e S. Marcelino.

Sobre Orpheu, que dá pano para 
muitas mantas, deixo os leitores em Paz.

No que ao célebre “vírus” diz respei-
to e que pôs o mundo em sentido, faça-
mos tudo por o enterrar; bem fundo, nas 
Covas de Cafarnaum.

Sob o signo
de Orpheu

* Dados reportados no dia 2 de abril pela Direção-Geral de Saúde. Correspondem apenas a 79% dos 
casos con� rmados.

A 
região do Vale do Sousa regista 
mais de 240 casos de infeção 
por COVID-19, segundo os da-
dos mais recentes divulgados 

esta manhã pela Direção Geral de Saúde.
O concelho mais afetado é Felgueiras, 

com 56 casos positivos. Segue-se o concelho 
de Lousada, com 55 infetados. 

Em Paços de Ferreira a DGS fala em 48 casos 
confi rmados, mas na terça-feira a autarquia já 
tinha confi rmado 49 casos e três mortos. Em Pa-
redes, os números da DGS também não batem 
certo com os divulgados pela autarquia. 

No relatório da DGS são apontados 46 casos 
no concelho de Paredes, mas a câmara confi r-
mou ontem (1 abril) 62 casos positivos, entre 
eles três já recuperados. Os dados do concelho 
dizem respeito aos casos reportados até às 19 
horas de 1 de abril pela Autoridade de Saúde 
Local.

Em Penafi el há ainda 37 casos confi rmados.
Os dados da DGS são divulgados com 

base na informação referente ao total de noti-
fi cações clínicas no sistema NIAVE, correspon-
dendo a apenas 79% dos casos confi rmados.  

No país, mais de 9.000 pessoas estão infe-
tadas e já há a registar 209 mortos. 

Estado de Emergência
prolongado

Esta quinta-feira, 2 abril, o Presidente da 
República deverá anunciar o prolongamento 
do Estado de Emergência por mais 15 dias. 
Ontem, e após um Conselho de Ministros 
Extraordinário, o Primeiro-Ministro anunciou 
que o Governo deu parecer positivo à propos-
ta de alargamento do Estado de Emergência 
que vigora no país desde 18 de março.

O decreto presidencial, que será conhecido 
hoje, deverá manter as medidas de contenção 
ao nível da deslocação de pessoas e do funcio-
namento das empresas e agravar as restrições na 
circulação durante o período da Páscoa.

António Costa disse que este mês será de-
cisivo no controlo da pandemia e apelou às 
famílias e principalmente aos emigrantes que 
“passem a Páscoa no local onde estão”.

Cidadãos devem
continuar em casa

A generalidade dos cidadãos continuará a 
ter o “dever geral de recolhimento domici-

liário”. Mas há situações em que podem sair à 
rua, nomeadamente para trabalhar, ir às com-
pras, à farmácia ou ao médico, às estações e 
postos de correio, para prestar assistência a fa-
miliares, acompanhar menores para atividades 
ao ar livre ou passear animais de companhia. 

Qualquer uma destas deslocações deve 
ser feita em respeito com as recomendações 
das autoridades de saúde, nomeadamente 
em relação às distâncias entre as pessoas. O 
trabalho a partir de casa é obrigatório, inde-
pendentemente do vínculo laboral, sempre 
que as funções em causa o permitirem.

Grupos de risco
só podem sair em

situações muito específi cas

Pessoas com mais de 70 anos, imunode-
primidos e portadores de doenças crónicas 
são considerados de risco, designadamente 
os hipertensos, diabéticos, doentes cardio-
vasculares, portadores de doença respiratória 

crónica e os doentes 
oncológicos.

Além dos cuida-
dos redobrados que as 
autoridades de saúde 
aconselham a ter dia-
riamente, estas pes-
soas estão obrigadas 
ao “dever especial de 
proteção”.

Isto signifi ca que 
só podem vir à rua 
em situações muito 
específi cas, nomeada-
mente para adquirir 
comida e medicamen-
tos, ir à farmácia ou ao 
médico, ir às estações 
e postos de correios, 

agências bancarias ou seguradoras. Podem 
ainda fazer saídas de curta duração para pra-
ticar exercício, mas sozinhos, ou passear ani-
mais de companhia.

No que respeita aos diabéticos, a Asso-
ciação Protetora dos Diabéticos de Portugal 
(APDP) criou uma linha de atendimento te-
lefónico gratuito (21 381 61 61) para prestar 
aconselhamento especializado aos diabéticos 
durante a pandemia da covid-19, evitando 
deslocações de uma população que é de ris-
co. A linha de poio funcionará todos os dias, 
das 8h às 20h.

Infetados, cidadãos em
vigilância e emigrantes

com isolamento obrigatório

Os doentes infetados com COVID-19 e os 
cidadãos que a autoridade de saúde coloque 
em vigilância ativa estão obrigados a fi car em 
isolamento obrigatório, em estabelecimento 
de saúde ou nos respetivos domicílios.

Desde 19 de março que também os emi-
grantes que regressem do estrangeiro de áreas 
de risco estão obrigados a manter-se em iso-
lamento social, por um período de 14 dias, es-
tando “expressamente proibidos” de sair de 
casa, visitar familiares e receber visitas.

Nestes casos a violação da regra e a saída à 
rua implica um “crime de desobediência” que, 
segundo o Código Penal, consiste numa pena de 
prisão até um ano ou multa até 120 dias.

Apesar das regras apertadas, várias au-
tarquias relataram nas últimas semanas que 
vários portugueses emigrantes, vindos de 
Espanha e de França, não estão a respeitar o 
isolamento social obrigatório. 

A câmara de Paredes fez nomeadamente 
um apelo a que fi quem em isolamento, não 
contactem com os seus familiares, sobretudo 
pessoas mais idosas, antes de terminado o pe-

Direção-Geral de Saúde
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● Discotecas, bares, salões de dança, circos, parques de diver-
sões, parques recreativos e parques aquáticos, jardins zoológi-
cos e quaisquer locais destinados a práticas desportivas de 
lazer.

● Auditórios, cinemas, teatros, salas de concertos, museus, 
monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares a 
nível nacional e municipal; praças, salas de conferências e po-
livalentes e pavilhões multiusos.

O 
prolongamento do 
Estado de Emergên-
cia vai continuar a 
mexer com a vida 

quotidiana das famílias, mas tam-
bém das empresas. Apenas os ser-
viços de primeira necessidade ou 
“outros considerados essenciais 
nesta conjuntura”, podem conti-
nuar a funcionar. 

No que toca aos estabeleci-
mentos de atendimento ao públi-
co a regra é o encerramento, mas 
há exceções como padarias, mer-
cearias, supermercados e outros 
estabelecimentos. (Ver quadro)

Os estabelecimentos que per-
manecem abertos devem cumprir 
um conjunto de regras, nomeada-
mente de permanência e distân-
cia entre as pessoas, de higieni-

Atividades económicas não essenciais
continuam paradas

O QUE PERMANECE FECHADO

O QUE SE MANTÉM ABERTO

zação de superfícies ou utilização 
de equipamentos de proteção 
e, sempre que possível, devem 
“atender preferencialmente à 
porta ou ao postigo”.

Também a restauração em ge-
ral, estabelecimentos de bebidas, 
restaurantes, pastelarias serão en-
cerrados no atendimento ao pú-
blico, mas podem manter a ativi-
dade para “efeitos exclusivos de 
confeção destinada a consumo 
fora do estabelecimento ou en-
trega no domicílio, diretamente 
ou através de intermediário”.

Todas estas novas medidas 
estão a ser fiscalizadas no terre-
no pela GNR de Paredes e GNR de 
Lordelo, com o apoio da Polícia 
Municipal, com uma “dimensão 
repressiva”, ou seja, encerrando 
estabelecimentos ou atividades 
que não possam estar em funcio-
namento.

● Minimercados, supermercados e hipermercados, frutarias, 
talhos, peixarias, padarias, mercados e lotas;

● Produção e distribuição agroalimentar;

● Confeção de refeições prontas a levar para casa.

● Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;

● Farmácias e locais de venda de medicamentos sem receita 
médica;

● Oculistas e estabelecimentos de produtos médicos e orto-
pédicos;

● Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene, pro-
dutos naturais e dietéticos;

● Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e ma-
nutenção (água, energia elétrica, gás natural, etc., e serviço 
de transporte de passageiros) 

● Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);

● Jogos sociais;

● Clínicas veterinárias e estabelecimentos de venda de ani-
mais de companhia e respetivos alimentos;

● Estabelecimentos de venda de fl ores, plantas, sementes e 
fertilizantes;

● Campos de futebol, rugby e similares, pavilhões, recintos 
abertos e fechados para a prática de todo o tipo de ativida-
desdesportivas.

● Espaços de jogos e apostas, restaurantes, cafetarias, casas 
de chá e afi ns (com as exceções indicadas em cima), bares, e 
planadas e máquinas de vending.

● Termas e spas ou estabelecimentos afi ns.

● Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis 
e peles;

● Drogarias, lojas de ferragens e estabelecimentos de venda 
de material de bricolage;

● Postos de abastecimento de combustível;

● Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos, 
bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque;

● Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésti-
cos, equipamento informático e de comunicações e respeti-
va reparação;

● Serviços bancários, fi nanceiros e seguros;

● Atividades funerárias e conexas;

● Serviços de manutenção e reparações ao domicílio;

● Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;

● Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;

● Serviços de entrega ao domicílio;

● Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, 
podendo prestar serviços de restauração e bebidas no próprio

estabelecimento exclusivamente para os respetivos hóspedes;
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Nos últimos dias, o Governo 
apresentou várias medidas 
para apoiar as empresas e 
trabalhadores e mitigar o im-

pacto económico da epidemia e diminuir 
o esforço de tesouraria e impostos das em-
presas nos próximos meses.

Saiba quais são e quem pode aceder.

● Regime excecional de mora no 
pagamento de rendas

Ainda terá de ser submetido à aprecia-
ção da Assembleia da República, mas este 
regime habilita o Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana (IHRU) a conceder 
empréstimos para pagamentos de rendas 
habitacionais e não habitacionais aos ar-
rendatários que tenham sofrido quebras 
de rendimentos.

● Suspensão de empréstimos 
bancários por 6 meses

As famílias e empresas que têm dívidas à 
banca não terão de as pagar, pelo menos até 
dia 30 de setembro O regime de moratória de 
6 meses aplica-se a todos os créditos junto de 
instituições bancárias que se vençam nos pró-
ximos seis meses. 

Podem aceder as pessoas em situação de 
desemprego, lay-o�  simplifi cado ou que tra-
balhem em atividades que encerraram devi-
do ao estado de emergência ou isolamento 
profi lático.

Os particulares terão de fazer prova da 
sua situação laboral junto do banco, através 
de um formulário disponível na página da in-
ternet da Segurança Social.

● Pagamento de impostos fl exi-
bilizado

Foi adiado para o segundo semestre de 2020 
o pagamento de dois terços das entregas de IVA, 
IRS e IRC. Aplica-se a empresas ou trabalhadores 
independentes com um volume de negócios 
até 10 milhões de euros em 2018, ou com início 
de atividade a partir de 1 de janeiro de 2019; e 
a empresas com uma redução do volume de 
negócios de pelo menos 20% nos últimos três 
meses, face ao mesmo período do ano anterior.

Também a suspensão da TSU foi apro-
vada. As entidades empregadoras podem 
optar por pagar na totalidade ou pagar 1/3, 
diferindo para o segundo semestre o rema-
nescente, pago através de um plano presta-
cional de 3 ou 6 meses.

Podem benefi ciar os trabalhadores inde-
pendentes e todas as empresas até 50 traba-
lhadores.

As empresas com 50 a 249 trabalhadores 
têm de apresentar uma quebra superior a 
20% sobre a média da faturação nos meses 
de março, abril e maio de 2020 face à média 
do período homólogo;

Já as empresas com 250 ou mais trabalhado-
res têm de pertencer aos setores do turismo ou 
da aviação civil ou outros encerrados nos termos 
do art.º 7. do decreto n.º 2-A/2020, e que apre-
sentem igualmente uma quebra superior a 20%.

● Regime de lay-off  simplifi cado
As empresas que tenham encerrado por de-

cisão das autoridades políticas e de saúde, que 
tiveram de parar, total ou parcialmente, a ativi-
dade, devido à interrupção das cadeias de abas-
tecimento global ou à suspensão e cancelamen-
to de encomendas, ou que registaram quebras 
na faturação de, pelo menos, 40% em relação 
ao mês anterior ou período homólogo podem 

adotar o regime de lay-o� , isto é, reduzir tempo-
rariamente os períodos normais de trabalho ou 
suspender os contratos de trabalho. 

Estas circunstâncias são atestadas mediante 
declaração do empregador juntamente com a 
certidão do contabilista certifi cado da empresa. 

Este apoio tem a duração de um mês, po-
dendo ser prorrogável mensalmente, até um 
máximo de três meses.

Durante este período e nos 60 dias seguin-
tes as empresas estão impedidas de cessar con-
tratos de trabalho, através de despedimento co-
letivo ou cessação do posto de trabalho.

As empresas recebem um apoio fi nan-
ceiro destinado, exclusivamente, ao paga-
mento de salários. Ao trabalhador é garantido 
o pagamento de 2/3 do seu salário líquido, 
até ao máximo de 1905 euros, sendo 70% as-
segurado pela Segurança Social e 30% asse-
gurado pela entidade empregadora.

● Linhas de crédito 
As empresas dos setores da restauração, 

turismo, hotéis e empreendimentos turísticos 
e as indústrias podem aceder a linha de cré-
dito no montante total de três mil milhões de 
euros. Estas linhas de crédito têm um período 
de carência até ao fi nal do ano e podem ser 
amortizadas em quatro anos.

Linha de Crédito Capitalizar 2018 – Co-
vid-19. Destinada a micro empresas esta li-
nha de crédito tem um valor de 200 milhões 
de euros, com prazo de vigência até 31 de 
maio. Para aceder as empresas não podem ter 
dívidas ao Estado.

● Faltas justifi cadas para assis-
tência à família

Quem tem de ficar em casa a tomar 

As medidas anunciadas pelo Governo
para ajudar famílias e empresas

conta dos filhos vai poder beneficiar de 
um regime excecional de faltas justifica-
das. O mesmo se aplica a quem tiver pais e 
avós a precisar de assistência, mas apenas 
em casos em que o ascendente frequente 
equipamentos sociais (por exemplo, lares 
ou centros de dia) cuja atividade seja sus-
pensa.

Nas férias da Páscoa as faltas continua-
rão a ser justificadas, mas a prestação social 
(Igual a 66% da remuneração base) só será 
atribuída aos pais que tiverem filhos nas 
creches.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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Concelho de Paredes a meio gás
por causa do novo coronavírus

Desde o primeiro dia 
em que vigorou o 
Estado de Emergên-
cia decretado pelo 

Presidente da República para dar 
resposta à pandemia provocada 
pela Covid-19 vários espaços e es-
tabelecimentos comerciais foram 
obrigados a fechar portas. Porém, 
a medida não se aplica a quem 
“disponibiliza bens de primeira 
necessidade ou outros bens con-
siderados essenciais”.

No concelho de Paredes há es-
tabelecimentos que se mantém a 
funcionar, embora com um plano 
de contingência para enfrentar a 
Covid-19. É o caso do Imperial, um 
dos estabelecimentos mais antigos 
da cidade de Paredes que há 15 dias 
já tinha encerrado a parte do café e 
atendimento ao público. 

“Estamos só a funcionar com 
a parte de venda de jornais e re-
vistas e dos Jogos Santa Casa. 
Chegamos a acordo com os três 
funcionários, que aceitaram fi car 
em casa a gozar 15 dias de férias. 
Quando terminar esse período 
vamos ter de analisar,”, explica o 
proprietário Joaquim, admitindo 

Autoridades encerraram
mais de 1600 empresas

Noventa pessoas foram detidas em Portugal, por desobediência, 
desde o primeiro dia em que vigorou o Estado de Emergência decretado 
pelo Presidente da República para dar resposta à pandemia provocada 
pela COVID-19. O decreto do Governo em vigor desde as 00h00 do dia 
22 de março levou ainda ao encerramento de 1.633 espaços e estabele-
cimentos por incumprimento das normas estabelecidas.

que o café irá continuar fechado por 
mais 15 dias com o prolongamento 
do Estado de Emergência. 

O horário de funcionamento 
continuará reduzido e a entrada 
dos clientes limitada a uma pessoa 
de cada vez.

Joaquim admite que o negó-
cio teve uma quebra superior a 
50%, tanto na venda de jornais 
como nos jogos, sobretudo na lo-
taria que é muito procurada pelas 
pessoas mais velhas. “Neste mo-
mento, felizmente, não está em 
causa o pagamento de salários 
nem o pagamento a fornecedo-
res. Mas vamos ver o tempo que 
esta situação se prolonga”. 

Empresários
pedem rapidez nos 

apoios do Estado
Além das papelarias e estabele-

cimentos com jogos sociais também 
os serviços das óticas foram consi-
derados essenciais nesta conjuntura. 
Alexandra Bessa optou por manter a 
loja aberta, ainda que com restrições, 
a pensar sobretudo nos seus clientes. 

“Há certos procedimentos 
que não podemos ter, mas tenta-
mos dar resposta aos casos mais 
urgentes”, explica a gerente da 
Ótica de Paredes, que adotou várias 
medidas de higiene e proteção no 

seu estabelecimento. 
O espaço é desinfetado todos 

os dias, incluindo os óculos que es-
tão em exposição e a entrada dos 
clientes passou a estar limitada, no 
máximo, a duas/três pessoas.

Alexandra Bessa acredita que a 
situação pode piorar e obrigar ao en-
cerramento de mais atividades, com 
graves prejuízos para a economia. 

O Governo deve, por isso, agir 
de forma rápida para evitar des-
pedimentos, diz a empresária. 
“As pequenas empresas ainda 
podem tentar aguentar-se para 
não despedir, mas nas grandes 
empresas a realidade é outra”.

António Cunha também diz que 
a pandemia vai afetar gravemente as 
empresas. “Eu consegui assegurar 
o negócio e vou garantir o salário 
dos três funcionários, mas há em-
presas que fi caram sem fonte de 

rendimento para continuar ”
O proprietário do Talho Feira 

das Carnes, em Gandra, garante 
ter registado nos últimos dias teve 
uma quebra de 20% no negócio, 
face às primeiras semanas de mar-
ço. “O impacto económico vai ser 
signifi cativo porque esta situação 
vai prolongar-se por tempo inde-
terminado”, sublinha o empresário, 
sublinhando que os apoios devem 
chegar rapidamente às empresas 
para evitar danos maiores.

O talho em Gandra tem estado 
a funcionar em horário reduzido, 
cumprindo regras mais apertadas de 
higiene. Os clientes são obrigados a 
desinfetar as mãos antes de entrar e só 
podem ser atendidos dois de cada vez.

A empresa passou também a fe-
char há segunda-feira para limpeza 
e desinfeção do espaço e reposição 
do stock.
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A 
câmara municipal de Paredes lançou 
um plano de apoio à economia local, 
de 500 mil euros, para os próximos três 
meses, com medidas dirigidas para 

atenuar o impacto económico da pandemia nas fa-
mílias, empresas, associações e IPSS’s do concelho.

“As medidas serão reavaliadas no final do tri-
mestre e poderão ser renovadas, e outras pode-
rão ser entretanto tomadas”, garantiu o presiden-
te Alexandre Almeida.

Famílias com apoios nas rendas,
tarifas do lixo, água e saneamento 

A câmara de Paredes vai avançar com a devolução 
a 100% da tarifa do lixo e para uma devolução a 100% 
da tarifa da água e saneamento para os agregados que 
vejam os seus rendimentos reduzidos por força do lay-
-o�  ou situações de desemprego em função da pande-
mia. Os pedidos terão de ser feitos em requerimentos 
próprios a disponibilizar pela autarquia.

Na habitação social, o município vai possibilitar 
o pagamento das rendas em prestações sem juros 
também aos agregados com rendimentos reduzi-
dos por força do lay-off ou desemprego.

Serão ainda reforçadas as verbas para o apoio 
social a medicamentos, cabazes de alimentação e a 
apoios sociais pontuais, por exemplo no pagamen-
to de energia.

Empresas com faturação até 150 mil 
euros vêm devolvida derrama

No ramo empresarial está prevista a devolução 

Câmara anuncia plano 
com apoios para

os próximos três meses

Texto
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Caras e Caros Paredenses,
 
No momento de crise e nos dias incertos como os que estamos a 

viver atualmente, devido à pandemia da COVID-19, manter o otimismo, 
a humanidade e a serenidade é fundamental para tomar as melhores 
decisões em prol dos Paredenses.

Assim, o Município de Paredes adotou para os próximos 3 meses, 
uma serie de medidas para atenuar os danos económicos quer para os 
Paredenses individuais, quer para as empresas de Paredes, quer para as 
IPSS’S e Associações Desportivas e Culturais. O Plano de Apoio à Eco-
nomia Local de Paredes está acessível para consulta no site da Câmara.

No plano da solidariedade estamos preocupados com quem está a 
sofrer, mas temos esperança que “isto vai passar”.

Não posso deixar de endereçar uma palavra de agradecimento à 
Delegada de Saúde, Dra. Fátima Marques, pela serenidade e disponi-
bilidade total.

Gostaria também de deixar um especial agradecimento aos profi s-
sionais de saúde, aos bombeiros, à Cruz Vermelha, aos funcionários/as 
das IPSS’S, aos voluntários/as, às forças de Segurança, aos funcionários/
as da Câmara Municipal, aos Presidentes de Junta e ao meu Executivo, 
aos meus colegas autarcas, aos empresários e todos os que nos apoiam 
nesta fase da tragédia COVID-19 que se abateu sobre nós com danos 
irreparáveis para a saúde de muitas pessoas e com danos gravíssimos 
na economia.

 
Paredenses,
Estamos cá para salvar o presente e para preparar um futuro. 

Será necessariamente um futuro diferente, mas onde estaremos to-
dos juntos.

 

Se puder, fi que em casa.
Por si.
Pelos outros.
Por todos nós.
Juntos vamos conseguir.

Abraço amigo a todas e a todos, cheio de con� ança!

Mensagem do Presidente da 
Câmara Municipal de Paredes,

Alexandre Almeida

a 100% da tarifa de lixo nos próximos três meses 
às empresas que encerraram devido à pandemia. 
Está também prevista a devolução da derrama de 
2019 às empresas com volume de faturação até 150 
mil euros. As empresas que encerraram terão ainda 
acesso à devolução de 100% da tarifa da água e sa-
neamento.

Do plano consta também a isenção das tarifas 
de publicidade e de ocupação do solo nos próximos 
três meses, e a isenção da taxa paga pelos feirantes 
no mesmo período. 

Uma vez mais os pedidos terão de ser feitos em 
requerimentos próprios. 

Sector social com subsídios
antecipados 

O município vai manter o apoio financeiro de 
750 mensais às IPSS’s vão continuar a receber, alar-
gando-o às corporações de bombeiros e delegações 
da cruz vermelha que colaboram na desinfeção dos 
espaços e no apoio aos idosos sem retaguarda fa-
miliar.

Estas instituições serão também apoiadas com 
materiais de desinfeção e proteção individual, assim 
como as juntas de freguesia que estão a colaborar 
na limpeza. 

O pagamento dos subsídios anuais às corpora-
ções de bombeiros e delegações da Cruz Vermelha 
será antecipado. O mesmo acontecerá com as asso-
ciações desportivas e culturais do concelho. 

A câmara está disponível para realizar testes 
a todos os utentes e profissionais de uma IPSS do 
concelho onde foi confirmado um caso positivo da 
Covid-19, caso não sejam realizados em tempo útil 
pela Administração Regional de Saúde.

Os alunos de Paredes que possam estar em risco 
de exclusão por falta de meios informáticos tam-
bém serão apoiados.

Sociedade
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Portugal já entrou na fase de mi-
tigação da doença, a fase mais 
grave de contágio e a que exige 
o nível de alerta e resposta mais 

elevado. Além dos hospitais do Serviço Nacio-
nal de Saúde também os hospitais privados, 
centros de saúde e o sector social foram cha-
mados a dar resposta ao diagnóstico e trata-
mento destes doentes.

Foram criadas Áreas Dedicadas ao CO-
VID-19 em cada Agrupamento de Centros 
de Saúde. No concelho de Paredes, a Admi-
nistração Regional de Saúde (ARS) do Norte 
instalou duas unidades específi cas, nos Cen-
tros de Saúde de Paredes e de Rebordosa, que 

O s idosos dos lares de Paredes, 
Penafiel e Castelo de Paiva, 
concelhos da área de influên-
cia do Agrupamento de Cen-

tros de Saúde – Vale doSousa Sul, vão ser 
testados à Covid-19.

O programa intensivo de testes foi 
anunciado no início desta semana como 
medida de prevenção e contenção da epi-
demia numa franja da população que é a 
mais vulnerável: os idosos.

O programa vai abranger dois mil ido-
sos nos três concelhos e avançará de ime-
diato.

“As informações recorrentes que dão 
conta de um aumento, generalizado, de 
pessoas infetadas em lares e Instituições 
particulares de solidariedade social, le-
vou a adotar a máxima “mais vale preve-
nir que remediar”, justifica a autarquia de 
Penafiel, explicando que mesmo antes da 
implementação de qualquer medida alar-
gada em termos nacionais, as câmaras de 

Centros de Saúde de Paredes
e Rebordosa com unidades de avaliação 

Texto
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servem para garantir a efetiva separação dos 
doentes com suspeita e confi rmação de infe-
ção dos restantes utentes.

No centro de saúde de Paredes foram co-
locadas duas tendas no exterior, disponibiliza-
das pelo Exército Português, pela Cruz Verme-
lha – Delegação de Sobreira e OCDP – Obra de 
Caridade ao Doente e ao Paralítico, estando, 
ainda, de reserva uma tenda da Delegação de 
Vilela, da Cruz Vermelha Portuguesa.

O Centro de Saúde de Rebordosa tem dis-
ponível para os utentes a entrada lateral (jun-
to à A CELER).

O SNS24 continua a ser o contacto ideal 
para os casos suspeitos de COVID-19, enca-
minhando os doentes para o local mais ade-
quado. Os utentes sem suspeita de COVID-19 
devem contactar o seu centro de saúde prefe-

rencialmente por telefone ou por email. Ape-
nas se devem deslocar quando for absoluta-
mente necessário ou indicação do médico ou 
enfermeiro após contacto telefónico.

Tâmega e Sousa
tem três centros de

rastreio da Covid-19

Na região do Tâmega e Sousa já foram 
instalados três centros de diagnóstico da Co-
vid-19 para testar pessoas com suspeita de in-
feção e previamente referenciadas pelo Servi-
ço Nacional de Saúde (SNS). Os centros foram 
instalados em Penafi el, Lousada e Marco de 
Canaveses para servir os três Agrupamentos 
de Centros de Saúde (ACES) existentes no Tâ-
mega e Sousa.

A unidade de Penafi el é dirigida aos muni-
cípios de Castelo de Paiva, Penafi el e Paredes 

(ACES Tâmega II – Vale do Sousa Sul) e tem ca-
pacidade para realizar 200 testes por dia. 

O equipamento funciona no Pavilhão de 
Feiras e Exposições (Agrival), se segunda a 
sábado, das 9h às 17 horas, e aos domingos 
entre as 14h e as 18h. 

Os testes são efetuados pelo laborató-
rio Germano de Sousa, “apenas mediante 
a apresentação de requisição médica do 
Serviço Nacional de Saúde (médico de fa-
mília/unidades de saúde familiar) sendo 
totalmente gratuito para o utente. Quem 
o realizar através de requisição médica de 
instituições de saúde privadas, terá de as-
sumir na íntegra os custos com a realização 
do teste”, explica a câmara de Paredes.

O centro de diagnóstico de Lousada, ins-
talado no complexo desportivo, é destinado 
aos utentes de Felgueiras, Lousada e Paços de 
Ferreira. Já o centro instalado na Santa Casa da 
Misericórdia de Marco de Canaveses é dirigido 
aos utentes Amarante, Baião, Celorico de Bas-
to, Cinfães, Marco de Canaveses e Resende.

Centro de testes em Pena� el funciona no Pavilhão de Feiras e Exposições (Agrival)

Idosos em lares de Paredes, Penafi el
e Castelo de Paiva vão ser testados

delicada, com os mais seniores, principal 
grupo de risco, a estarem numa situação 
particularmente vulnerável devido à idade 
avançada, a uma maior incidência de co-
morbilidades, e também ao facto de esta-
rem muito tempo confinados nos mesmos 
espaços. 

O presidente da câmara de Penafiel 
considera “essencial testar aqueles que 
são considerados o maior grupo de risco, 
em especial os que vivem em lares até 
pelos acontecimentos que infelizmente 
têm surgido um pouco por todo o país. 
Não vamos aguardar por decisões da 
tutela, nesta matéria, e avançaremos já 
com a realização dos testes necessários 
junto destes nossos concidadãos”, frisa 
Antonino de Sousa.

Recorda-se que entrou também em fun-
cionamento, no passado dia 28 de março, 
o Centro de Rastreios do COVID 19, locali-
zado no pavilhão de feiras e exposições de 
Penafiel (AGRIVAL) que serve precisamente 
os cidadãos dos concelhos abrangidos pelo 
ACES Vale do Sousa Sul (Castelo de Paiva, 
Paredes e Penafiel).

Penafiel, Paredes e Castelo de Paiva decidi-
ram avançar com testes em larga escala nas 
IPSS’s nos seus territórios.

Na mesma nota a autarquia lembra 
ainda que a Direção Geral de Saúde já veio 
alertar que a situação dos lares é muito 
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Unidade de atendimento da Covid-19 instalada no Centro de Saúde de Paredes.
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Onda de solidariedade para ajudar hospitais,
unidades de saúde, bombeiros e associações

Municípios do Tâmega e Sousa adquiriram 270 mil
equipamentos de proteção individual

to de proteção individual destinado aos pro-
fi ssionais das unidades de saúde, dos corpos 
de bombeiros, proteção civil, Misericórdias e 
IPSS dos 12 concelhos.

São máscaras, luvas, batas, fatos, prote-
tores de calçado, cogulas, toucas, viseiras e 
óculos.

“Até ao momento, os municípios da CIM 

do Tâmega e Sousa e a Câmara Municipal 
de Paredes já investiram cerca de 700 mil 
euros em recursos essenciais de combate 
à COVID-19”, explica a CIM em comunicado.

A par destes equipamentos já haviam 
sido adquiridos, na semana passada, 11 ven-
tiladores para o Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa (CHTS).

A Comunidade Intermunicipal do 
Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e 
Sousa), que integra os municípios 

de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico 
de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco 
de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafi el e 
Resende, e a câmara municipal de Paredes 
adquiriram 270 mil unidades de equipamen-

O 
Covid-19 trouxe con-
sigo preocupação, 
quarentena volun-
tária, mas também 

uma onda de solidariedade por 
todo o país e região. Câmaras mu-
nicipais, juntas de freguesia, asso-
ciações, empresas e particulares 
estão a disponibilizar-se para apoiar 
quem mais precisa.

Em vários concelhos da região 
foi criada uma rede de voluntários 
para levar medicamentos e alimen-
tos a quem não pode ou não deve 
sair de casa.

Há também quem se una para 
responder aos apelos que se mul-
tiplicam nas redes sociais de várias 
unidades de saúde e corporações 
de bombeiros da região que apon-
tam para a falta de matéria de pro-
teção individual.

parâmetros vitais oferecido pela 
Obra de Caridade ao Doente e ao 
Paralítico (OCDP) de Paredes.

As corporações de Rebordosa, 
Lordelo e Cete receberam apoios 

profissionais de todo o país, cerca 
de 10 viseiras de proteção facial 

Os bombeiros de Baltar tam-
bém receberam fatos de proteção 
individual, luvas, desinfetante e 
máscaras de várias empresas e 
particulares depois de terem lan-
çado um apelo à população. “Não 
temos neste momento total ca-
pacidade de garantir a correta 
proteção dos nossos operacio-
nais no socorro à população, 
por falta de equipamentos de 
proteção individual. Caso tenha 
disponibilize-nos máscaras ci-
rúrgicas P1/P2, equipamentos 
de proteção individual e ma-
terial de desinfeção”, lê-se na 
mensagem partilhada nas redes 
sociais.

As delegações de Vilela e So-
breira da Cruz Vermelha recebe-
ram igualmente donativos de par-
ticulares e empresas.

Materiais de
proteção chegam
aos bombeiros e

cruz vermelha

Perante a manifesta falta de 
material de proteção individual 
para fazer face à pandemia do 
novo coronavírus várias corpora-
ções de bombeiros da região lan-
çaram apelos à população para 
doarem mascaras, luvas ou mate-
riais de desinfeção.

No concelho de Paredes, vá-
rias empresas e coletividades de-
cidiram ajudar. Os bombeiros de 
Paredes receberam donativos de 
várias empresas, nomeadamente 
máscaras FFP2 para proteção dos 
bombeiros, gel desinfetante e vi-
seiras de proteção. A corporação 
recebeu também um monitor de 

idênticos, incluindo luvas, gel 
desinfetante e máscaras. A cor-
poração do sul do concelho rece-
beu ainda, através do Movimento 
Maker – Portugal, que junta vários 
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As câmaras da 
região foram 
as primeiras a 
tomar medidas 

para combater o vírus, en-
cerrando desde logo equi-
pamentos públicos, piscinas, 
pavilhões e serviços muni-
cipais. Depois foram sendo 
anunciadas medidas de apoio 
a idosos e outras pessoas em 
situação de isolamento.

O município de Paredes 
decidiu, por exemplo, cana-
lizar para o apoio social as 
verbas que seriam aplicadas 
nos eventos culturais e des-
portivos. “A medida permite 
reforçar o apoio pontual em 
situações de emergência, o 
apoio a idosos e a pessoas 
de maior risco nas compras 

Os profi ssionais 
do Hospital 

de Santo António, no 
Porto, ganharam uma 
nova sala de convívio, 
que foi renovada gra-
tuitamente pela em-
presa Laskasas.

A empresa de Pare-
des foi contactada atra-
vés da loja online para 
fazer a decoração deste espaço de 
convívio dos profi ssionais. “É uma 
honra poder usar a empresa e o 
seu ‘know-how’ [conhecimento] 
para ajudar estes heróis do dia-a-
-dia, cuja importância sobressai 
ainda mais nesta altura difícil”, 
sublinhou o CEO Celso Laskasas, ci-
tado na nota de imprensa.

O grupo Laskasas decidiu, a 
19 de março, parar a produção das 
três unidades industriais sediadas 
em Paredes e fechar o atendimen-
to presencial nas suas lojas para 
salvaguardar a saúde de todos os 

Câmara e juntas apoiam acesso
a medicamentos e alimentação   

pulação. A junta de Rebordosa, por 
exemplo, disponibiliza um serviço 
de compras para idosos com mais 
de 70 anos que não tenham fami-
liares e amigos para ajudar neste 
período de isolamento.

A Junta de Paredes também 
avançou com uma medida seme-
lhante, apoiando idosos e pessoas 
de maior risco (doentes crónicos e 
oncológicos) nas compras de ali-
mentação e medicamentos, garan-
tindo entregas semanais.

Já as juntas de Cristelo, Vilela, 
Duas Igrejas e Sobrosa juntaram-se 
para apoiar os profi ssionais de saú-

de do Centro de Saúde de Cristelo, 
com a entrega de material de pro-
teção, como fatos, desinfetantes, 
luvas e lixivias.

O mesmo aconteceu com o 
Centro de Saúde de Lordelo que 
recebeu da junta de freguesia di-
verso material de higienização e 
uma máquina de lavar roupa para 
que os colaboradores da unidade 
de saúde possam higienizar as rou-
pas. A junta tem estado também 
a apoiar idosos, pessoas com defi -
ciência ou sem retaguarda familiar, 
nas compras de bens essenciais e 
medicamentos.

As delegações locais da Cruz 
Vermelha também criaram meca-
nismos para apoiar a população. 
A Cruz Vermelha de Vilela lançou 
a campanha “Nós saímos por si” 
para apoiar as populações de Duas 
Igrejas, Cristelo, Sobrosa e Vilela na 
compra de bens essenciais e far-
mácia.

A Cruz Vermelha da Sobreira 
apoia da mesma forma as pessoas 
de risco e/ou em quarentena que 
residem na zona sul do concelho 
nas idas às compras, à farmácia e 
aos correios através da missão “Fi-
que em casa”. A delegação tem 
ainda uma linha SOS saúde mental 
Covid-19, para explicar dúvidas às 
crianças e dar apoio psicológico a 
quem está a lidar mal com o isola-
mento. 

Autarcas de Duas Igrejas, Sobrosa e Vilela

Cabazes alimentares da Câmara Municipal de Paredes

Empresas de Paredes
apoiam profi ssionais de saúde

Numa altura em que a pan-
demia do Covid-19 está 

a aumentar a pressão sobre os 
serviços de saúde, várias empre-
sas da região decidiram ajudar os 
profi ssionais, produzindo viseiras 
e outros materiais de proteção in-
dividual que escasseiam no  Servi-
ço Nacional de Saúde.

Uma das empresas foi a Qua-
drivale, uma empresa de Paredes 
que produz quadros elétricos, que 
decidiu começar a produzir visei-
ras para o Hospital de Penafi el. 
“Começamos por produzir 350 
viseiras para o Hospital de Pe-
nafi el, mas isto já ganhou outras 
proporções. Recebemos pedidos 
de outras unidades hospitalares, 
incluindo do Santo António, no 
Porto, dos hospitais de Gaia e de 
Santa Maria da Feira e do Hospi-
tal Pedro Hispano”, explicou Lino 

Soares, técnico de pla-
neamento industrial da 
empresa, garantindo 
que estes apoios tam-
bém têm chegado a la-
res de idosos, a corpo-
rações de bombeiros e 
a entidades ligadas ao 
Ministério de Saúde.

As viseiras têm sido 
produzidas com o acrílico usado 
no fabrico dos quadros elétricos 
e a colaboração das empresas Es-
pumas Jovic, Daniel Sofás, Under-
blue, Confeções Belavista e Tiju-
baby Confecções e de um colabo-
rador da Quadrivale, Joel Ferreira, 
que tem produzido as fi tas com a 
ajuda da esposa, Cláudia Ferreira e 
da sogra, Rosa Maria. 

Na última semana já foram 
doadas mais de mil viseiras a di-
versos hospitais e os pedidos não 
têm parado de chegar. “Vamos 
tentar responder a todos da 
melhor forma, tentando conci-
liar com o nosso trabalho”, ga-
rante Lino Soares.

Quem pretender apoiar esta 
causa pode contactar diretamen-
te o fornecedor da Quadrivale e 
pagar as chapas de acrílico que de-
pois serão entregues na empresa.

Hospital de Sto. António
com nova sala de convívio 

seus colaboradores.
Na ocasião, o empresário de 

Paredes defendeu que “todas as 
empresas com grandes produ-
ções de produtos não essen-
ciais deveriam adotar medidas 
semelhantes e pensar na saúde 
dos seus funcionários, clientes 
e as suas famílias”, acrescentan-
do que “a resolução desta pan-
demia depende de todos”.

Os 320 trabalhadores entra-
ram em período de férias anteci-
padas e só devem retomar a ativi-
dade a partir de 13 de abril.
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de bens alimentares e farmácia 
e o reforço dos cabazes alimen-
tares aos carenciados com en-
tregas ao domicílio”, garante a 
autarquia.

Em Lousada foi criada uma li-
nha de apoio para cidadãos e uma 
rede de recolha de lixo porta a por-
ta para quem está em recuperação 
ou e situação de isolamento e em 
Paços de Ferreira está a ser assegu-
rado apoio domiciliário aos cida-
dãos que estejam em quarentena 
por suspeita ou por serem porta-
dores do vírus.

Também há juntas de freguesia 
a realizar iniciativas de apoio à po-
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Semana Santa e Páscoa
celebrada de forma diferente
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“Mesmo em casa a Páscoa 
acontecerá sempre e nós 
os Cristãos devemos vi-
ve-la desta forma, mas 
sempre com muita fé. 
Não podemos estar 
juntos nas celebrações, 
mas continuamos a es-

Mensagem do
Padre Rafael

“Mesmo em casa a Páscoa 
acontecerá sempre e nós 
os Cristãos devemos vi-
ve-la desta forma, mas 

mas continuamos a es-

Em tempos de pande-
mia e com a impossibi-
lidade de celebrar a Se-
mana Santa e a Páscoa 

em comunidade, o Padre Arlindo 
Rafael, pároco das paróquias de 
Castelões de Cepeda e Madalena, 
no concelho de Paredes, pede aos 
paroquianos que celebrem esta 
data, criando em casa um “Canti-
nho da Oração”, com uma cruz ou 

uma imagem de santo de devo-
ção e uma vela. 

“Esse cantinho da oração deve 
ser colocado junto a uma televi-
são ou computador para assisti-
rem às celebrações da Semana 
Santa com esse espírito Cristão”, 
refere o pároco, acrescentando:

“Outras dioceses estão a op-
tar por colocar símbolos no ex-
terior, mas nós optamos por ce-
lebrar dentro das nossas casas, 
conforme nos é pedido neste 
momento de pandemia. Quem 

quiser pode depois partilhar o 
seu ‘Cantinho da Oração’ nas re-
des sociais”. 

Este espaço deve ser construído 
com a criatividade e o carinho de 
toda a família, incluindo as crian-
ças, que os pais podem pedir para 
pintarem algum episódio dos evan-
gelhos ou uma imagem de algum 
santo. 

As famílias podem acompanhar 
em casa as celebrações, que vão 
ser transmitidas em direto no site 
(www.paroquiadecasteloesdecepe-

da.pt) e no facebook da paróquia. 
Nos momentos da comunhão 

espiritual todos são convidados a 
rezar em conjunto de uma forma 
virtual. Na sexta-feira Santa a dinâ-
mica será diferente, com a oração a 
ser feita no momento da adoração 
da cruz. Os textos para a oração 
estão disponíveis no facebook da 
paróquia.

As celebrações começam no 
próximo domingo, 5 abril, o Domin-
go de Ramos, com a transmissão em 
direto do Tríduo Pascal, às 10 horas.

Quinta-feira, 9 abril, às 21 horas 
será celebrada a Missa da Ceia do 
Senhor e no sábado (11 abril) a Vi-
gília Pascal, às 21 horas. No Domin-
go de Páscoa (12 abril) a missa será 
transmitida a partir das 10 horas.

Devido à Covid-19 a igreja não 
irá celebrar, de forma tradicional, 
a Páscoa, tradição que juntava fa-
mílias, aguardando a chegada do 
Compasso.

A proposta é que se faça, de 
forma diferente, a mesma manifes-
tação de fé. 

tar unidos neste espírito de Cristo Ressuscitado”.

A Juventude Socia-
lista de Paredes 
lançou uma plata-

forma para a denúncia de ca-
sos de abuso laboral e viola-
ção dos direitos dos trabalha-
dores em plena pandemia.

A plataforma “jsparedes-
-covid19.pt” permite a sub-
missão de denúncias a casos 
de despedimentos ou abusos 
laborais levados a cabo em 
plena pandemia, bem como 
a exposição de dúvidas ou a 
realização de pedidos de aju-
da, por parte dos jovens do 
concelho de Paredes.

A plataforma está dispo-
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JS Paredes cria plataforma
para denunciar despedimentos

e abusos laborais

Bolsa de Voluntariado
vai dar apoio

a idosos e instituições

O Município de Paredes está a criar uma Bolsa de 
Voluntariado para dar apoio nas mais diversas 
situações durante o período da pandemia, no-

meadamente aos idosos e pessoas de maior risco (doentes 
crónicos e oncológicos) na compra de bens alimentares 
e de farmácia e para apoiar as Instituições Particulares de 
Solidariedade Social - IPSS’S que, perante algum caso con-
fi rmado e/ou suspeito, possam não ter recursos humanos 
sufi cientes para continuar a sua atividade.

“A autarquia lançou o apelo aos voluntários/as do 
Banco de Voluntariado Local e a todos os interessados 
em contribuir, de forma solidária e espírito de entrega, 
para fazer face ao momento particularmente difícil que 
o país está a atravessar, provocado pela pandemia da 
COVID-19”, explica a autarquia.

Os interessados em fazer parte desta missão "A peça 
que falta és tu! Ajuda-nos a ajudar!" deverão inscrever-se, 
através dos contactos: veronica.rocha@cm-paredes.pt ou 
255 788 931.

nível desde a passada sexta-
-feira, dia 27 março, e “pre-
tende ser um contributo 
cívico na proteção dos que 
com a crise que se avizinha 
mais sofrerão”, sublinha a JS 

Paredes.
As denúncias podem ser 

feitas de forma anónima, se 
a pessoa pretender. Podem 
também ser colocadas ques-
tões, pedidos de ajuda ou 

denúncias de especulação de 
preços e de pressões laborais.

A Juventude Socialista 
refere por exemplo o des-
pedimento de 90 trabalha-
dores temporários na fábri-
ca de componentes para ar 
condicionado de automó-
veis, Hutchinson, que em-
prega, em Paredes, cerca de 
500 pessoas e a supressão 
de direitos nas lojas da Vista 
Alegre, que “estão a impor 
férias aos trabalhadores, 
colocando duas opções, 
ou aceitam ou apenas re-
cebem metade do salário 
ao final do mês”.
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sado dia 20 de março, na 
Avenida Engenheiro Adelino 
Amaro da Costa, em Lordelo, 
após um desentendimento 
entre a vítima e o condutor 
do veículo ligeiro. 

Ao PAREDENSE, o co-
mandante da corporação, 
José Freitas, disse que O 
alerta foi dado às 13h22 e 
que “a vítima sofreu vários 
traumatismos graves e foi 
transportada para o Hospi-
tal de São João, no Porto”.

Além dos bombeiros de 
Lordelo estiveram no local a 

Viatura Medica de Emergência e Reanimação 
(VMER) do São João, e a viatura de Suporte 
Imediato de Vida (SIV) de Valongo.

A GNR procedeu à detenção do suspeito, 
de 62 anos, por “tentativa de homicídio”. 

A Polícia Judiciária esteve no local.

A 
Assembleia Municipal 
de Paredes aprovou, 
no passado dia 27, um 
empréstimo de médio 

e longo prazo, no valor de 2,4 mi-
lhões de euros, para a câmara exe-
cutar diversas obras no concelho. O 
fi nanciamento foi aprovado com 27 
votos a favor e 17 contra.

Na sessão extraordinária realiza-
da, pela primeira vez, por videocon-
ferência, o presidente da câmara ex-
plicou que este empréstimo vai per-
mitir realizar várias obras que não 
têm acesso a fundos comunitários, 
sem comprometer a redução do ní-
vel de endividamento bancário da 
câmara municipal feito nos últimos 
dois anos. 

“Não é um empréstimo para 
utilizar conforme queremos. Te-
mos de formalizar o empréstimo 
dizendo exatamente onde va-
mos aplicar o dinheiro e temos 
de o utilizar até ao fi nal do ano”, 
reforçou o autarca, enumerando as 
obras que vão ser fi nanciadas com 
esta operação.

A câmara vai canalizar 360 mil 
euros para obras na Avenida Cân-
dido Barbosa, junto ao parque ur-
bano em Rebordosa. 600 mil euros 
serão investidos na construção da 
piscina descoberta em Paredes, fi -
cando 50% da obra paga com este 
empréstimo. 135 mil euros vão ser 

A câmara municipal de Paredes 
aprovou em reunião do executivo 
a abertura do concurso público 

para a construção da piscina ao ar livre e do 
bar de apoio.

O projeto implica um investimento de 
1,4 milhões de euros da autarquia e será 
realizado no prazo de um ano, podendo 
estar terminado a tempo do verão do pró-

Aprovado empréstimo de 2,4 milhões
de euros para fi nanciar obras que não têm

acesso a fundos comunitários
Texto
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canalizados para a criação do cen-
tro de trail e running e btt, no Pavi-
lhão da Sernada, que vai dar apoio 
aos praticantes destas modalidades 
no sul do concelho.

Outros 135 mil euros serão in-
vestidos num bar, com casas de 
banho e espaço de apoio a uma 
associação no Parque Urbano de 
Rebordosa. A câmara vai ainda ca-
nalizar 135 mil euros para o parque 
de lazer de Cete, que já está em exe-
cução, e outra verba idêntica para a 
ampliação do Canil Municipal.

Alexandre Almeida adiantou 
ainda que 450 mil euros serão in-
vestidos na aquisição de viaturas de 
mercadorias de apoio aos serviços 
municipais, 200 mil euros na com-
pra de uma varredora urbana mecâ-
nica, que o concelho não dispõe, e 
100 mil euros para um mini autocar-
ro, de 20 lugares, para dar apoio às 
deslocações dos jovens em diversas 
atividades.

A câmara pretende ainda com-
prar, por 100 mil euros, mais um 
camião de resíduos urbanos com 
sistema hidráulico, para remover os 
contentores enterrados (molocks) 
espalhados pelo concelho.

“Depois de ser aprovado aqui 
este processo segue para o Tribu-
nal de Contas e só depois de ser 
visado é que podemos avançar 
com os investimentos. A taxa de 
juro é benéfi ca e se não houver 
alterações nos próximos tempos 
vamos pagar apenas 27 mil euros 
de juros em oito anos”, reforçou 

o autarca, acrescentando: “É uma 
operação extramente vantajosa 
sobretudo numa altura como esta 
em que vamos ter de canalizar 
mais verbas do orçamento para o 
reforço do apoio social”.

Na discussão, o deputado do 
PSD Soares Carneiro criticou o exe-
cutivo por não ter trazido para dis-

cussão os apoios sociais já anuncia-
dos no âmbito da pandemia. “De-
víamos estar a falar de medidas 
e não de obras. Peça uma nova 
assembleia extraordinária para 
propor medidas”, disse o deputa-
do dirigindo o apelo a Alexandre 
Almeida.

“Pensava que não iam usar 

estes temas para fugir à verdade 
e lançar a confusão”, respondeu 
Rui Silva do PS, que saiu em defesa 
do executivo, garantindo que foram 
adotadas medidas desde o início da 
pandemia, sendo nesse dia anun-
ciado também um plano de apoio 
local, com medidas concretas para 
famílias, empresas e associações.

Assembleia Municipal realizada em videoconferência

Lançado concurso público
da piscina ao ar livre

ximo ano.
A piscina será construída em terrenos 

adjacentes ao parque da cidade de Paredes 
e será composta por um tanque principal, 
com oito pistas e dimensões para a prática de 
competições ao ar livre e um tanque secundá-
ria para crianças.

Ao lado será construído um bar, com bal-
neários por baixo.

Ciclista ferido
com gravidade abalroado 

por veículo em Lordelo

Um ciclista de 35 anos fi cou ferido 
com gravidade, em Lordelo, depois 
de ser abalroado por um veículo 

cujo condutor foi detido pela GNR por “ten-
tativa de homicídio”.

O incidente aconteceu na tarde do pas-
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A Junta de Freguesia de Paredes, comunica a todos os seus habi-
tantes algumas das informações que considera relevantes nesta fase da 
pandemia e tendo em conta também que foi ativado o Plano de Emergên-
cia Municipal.

A junta de freguesia em colaboração estreita com o Município de 
Paredes vem acompanhando o apoio social às famílias mais neces-
sitadas, com as medidas seguintes:

● Reforço do apoio pontual em situações de emergência às famílias através dos contactos.
Mais informações através dos contactos T.255 788 937 / T.255 788 931

● Apoio a idosos e pessoas de maior risco (doentes crónicos e oncológicos) nas compras
   de bens alimentares e de farmácia. As entregas serão feitas semanalmente.
Horário das entregas 9h00 / 12h30 e 14h00 / 17h00
Mais informações através dos contactos T. 255 788 937 / T. 255 788 931

● Reforço dos cabazes alimentares às famílias carenciadas e entrega ao domicílio.
   Mais informações através dos contactos T. 255 788 932 

A junta de freguesia decidiu também que as verbas previstas para os eventos culturais, 
serão cativadas e serão adicionadas ao fundo para apoio social  aos habitantes mais caren-
ciados da freguesia.

Em parceria com o município e bombeiros temos vindo a proceder à desinfeção dos con-
tentores de lixo e dos espaços públicos.

Os serviços de atendimento da junta de freguesia mantêm-se encerrados ao público des-
de o dia 16 de março, mas estamos no serviço para qualquer solicitação urgente, que deverá 
ser feita através dos seguintes meios:

Telef.   255 781 220
Telem. 93 530 33 80

Mail: geral@freguesiadeparedes.pt
Nas ex-freguesias os horários de atendimento presencial também se encontram 

suspensos. Para contactos os nossos representantes estarão disponíveis para apoiar 
as pessoas que necessitarem através dos telefones:

Mensagem do Presidente da Junta de Freguesia de Paredes

COMUNICADO

916 197 981
917 259 783
917 544 266
962 931 652
934 960 446
912 365 225

Paulo Machado .................
Paulo Costa .......................
António Garcês .................
João Almeida ....................
Nazaré Rosendo ...............
Sara Leal ............................

Besteiros ......................
Bitarães ........................
Gondalães ....................
Madalena ......................
Mouriz ...........................
Vila Cova de Carros .....

Sociedade

26 empresas de Paredes distinguidas
com estatuto PME Excelência 2019

 O IAPMEI voltou a distinguir as PME que se evidenciaram pelos seus desempenhos e indicadores de gestão.

Empresas de Paredes PME Excelência 2019:

A. Brito – Mobiliário, S.A.
Agostinho Fernandes, Lda
Alberto Dias Barbosa, Lda
Alcino e Manuel, Lda
APH – Artigos Provisionamento Hospitalar, Lda
Atila – A. Trigueira e Irmão, Lda
Bifase – Material Elétrico e Eletrónico, Lda
CRS – Indústria de Vestuário, S.A.
Carlos Silvino Moreira Barbosa, Lda
Cozidias – Indústria de Mobiliário, Lda
Eduardo Barbosa, Consultores, Lda
Eurogeia – Mobiliário, Lda
Fenabel, S.A.
Filpalcos, Lda
J. Dias – Indústria de Mobiliário, Lda
Manuaço, S.A.
Marcifer – Indústria de Estofos, Unipessoal, Lda
Marisa Fátima Santos Sousa, Soc. Unipessoal, Lda
Maviquim – Serralharia Mecânica, Lda
Meia Madeira – Mobiliário e Carpintaria, Lda
Meilex, Lda
Moreira dos Santos, Lda
PRN Informática, Lda
Paredes Design Hotel, PDH, Lda
Quadrivale – Quadros elétricos Unipessoal, Lda
Segurlight, Lda

Texto
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26 empresas do concelho de 
Paredes foram distinguidas com 
o estatuto PME Excelência 2019. 
Na região o selo atribuído pelo 
IAPMEI – Agência para a Compe-
titividade e Inovação, IP. e pelo 
Turismo de Portugal, IP., em par-
ceria com 10 bancos a operar em 
Portugal, chegou a 82 empresas, 
mais 11 do que no ano passado.

Paredes é o concelho do Vale 
do Sousa com mais empresas dis-
tinguidas (26), seguindo-se Paços 

de Ferreira, com 20, Felgueiras 
com 14, Penafiel com 11, Lousada 
com 8 e Castelo de Paiva com três.

As 2337 empresas distingui-
das com o estatuto PME Exce-
lência 2019 são representativas 
de vários setores de atividade e 
responsáveis por 81.316 postos 
de trabalho. A maioria encon-

tra-se sedeada nas regiões Sul e 
Norte do país, tendo maior con-
centração nos distritos de Lisboa 
(20,1%), Porto (19,5%), Aveiro 
(11%) e Braga (10,1%).

71% (1662) das PME Excelên-
cia 2019 são empresas de peque-
na dimensão, 23% (532) são mé-
dias e 6% (143)  microempresas. 

O comércio e a indústria con-
tinuam a ser as atividades com 
maior representatividade, com 
664 empresas (28,4%) e 626 em-
presas (26,8%), respetivamente, 
seguindo-se o setor do  turismo 
(16,6%), com 387 empresas, e o 
setor dos serviços (14,3%), com 
335. 

excelência'19

Um grupo de pessoas acusado de realizar 12 assaltos a habita-
ções na zona do Grande Porto, entre 2016 e 2018, está a ser 
julgado no Tribunal de Vila Nova de Gaia.

Segundo o Jornal de Notícias, os assaltos eram realizados sobretu-
do durante o dia, quando os donos estavam a trabalhar. Nas habitações 
eram roubados diversos objetos de valor, nomeadamente ouro, prata, 
joias e dinheiro.

Os assaltos foram realizados nos concelhos de Paços de Ferreira, 
Paredes e Valongo. Num assalto realizado em Paredes, em fevereiro de 
2017, foram roubados 1799 euros. Em maio do mesmo ano num assalto 
em Paços de Ferreira o grupo conseguiu 6500 euros em joias e dinheiro. 
Já em dezembro, num outro assalto na mesma freguesia, foram rouba-
dos 7159 euros em joias.

O grupo assaltou também uma residência em Valongo, em junho do 
mesmo ano, tendo angariado quatro mil euros.

Grupo que fazia
assaltos na região
julgado em Gaia
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Como é problemática a realidade em que vive-
mos!

E que impacto terá? O que irá suceder-nos?
Já hoje sentimos o embate e isso perturba-

-nos; desde a taxa de morbilidade/mortalidade até à destrui-
ção de valor global. 

Começo por abordar o contexto, porque seria irrespon-
sável da minha parte não o fazer. Contudo, o foco que quero 
assumir centrar-se-á na importância do cuidado. Um cuida-
do pessoal que se transforma sempre num cuidado com 
o outro e com o planeta.

Tenho para mim que o crescimento exponencial desta 
pandemia resulta, também, da irresponsabilidade indivi-

PUB

NUNO MENDES
DIRETOR GERAL DAS CLÍNICAS NUNO MENDES

E DA MARCA ROPE  REABILITAÇÃO E OTIMIZAÇÃO
DE PERFORMANCE.

CUIDAR:
durante e depois

da pandemia

dual, que se refl ete na postura coletiva. Os empresários e as 
empresas que não intervêm em áreas de primeira necessidade 
deveriam adotar uma atitude urgente, colocando a sobrevi-
vência das pessoas acima das questões materiais, porque sem 
pessoas não há materiais e todo o ecossistema empresarial é 
alterado. 

Com as pessoas recolhidas em casa, estou certo de que a 
sociedade, representada nos mais diferentes serviços, terá ca-
pacidade e audácia para resolver e ajudar a que se encontrem 
soluções para a componente material.

É momento para pensar na sobrevivência das pessoas, 
com dignidade. Esta é a atitude certa, mostrando-se exigível 
ter capacidade para liderar, parando, refl etindo e reorganizan-
do aquilo que a componente material exigirá. 

Custa? Claro que sim, mas custará muito mesmo se cada 
pessoa for responsável. Liderar também é isto e cada pessoa 
deverá ser líder em cada compromisso e no valor que repre-
senta na e para a sociedade. É em alturas tão excecionais mas, 
ao mesmo tempo, tão comuns, pois sempre existiram outras 
epidemias igualmente graves e mortíferas, que ser-se huma-
nista e, simultaneamente, empresário com valores éticos, 
marcará a diferença, positivamente.

Fechámos as Clínicas, são aproximadamente 70 profi ssio-
nais de dependência direta, pois acredito ser a atitude mais 
correta para garantir a capacidade de sobrevivência das nos-
sas pessoas, das suas famílias e da sociedade. 

Vivíamos uma angústia diária, mesmo assumindo o com-
promisso de atuar com os máximos cuidados profi ssionais e 
éticos.

 Os tempos que se seguem serão muito duros. 
Mas, daremos a volta. As pessoas darão a volta. 
Acredito que com arte, engenho, empenho de todos e 

seriedade das lideranças, a sociedade readquirirá capacidade 
para sobreviver e amadurecer, voltando a vencer, de novo.

Nos últimos dias, a nossa prioridade foi no sentido dos 
nossos colaboradores se manterem em casa resguardados. Pe-
dimos-lhes, também, que, civicamente, fossem responsáveis e 
servissem de exemplo. 

No que toca à experiência do isolamento obrigatório con-
sequente do “Estado de Emergência”, penso estarmos em ter-
reno fértil para o autocuidado, nos seus diferentes tipos: 
Físico – sono, descanso, atividade física, alimentação saudável; 
Emocional – gestão de stress, autoperdão, autocompaixão, co-
ragem, positividade; Social – Pedir ajuda, dar e receber, ser ou-
vido, estabelecer relações saudáveis; e Espiritual – meditação, 
conexão com a natureza, silêncio, oração, estudo.

É preciso, muito mais do que sempre, saber cuidar do cor-
po, da mente, do coração. É necessário fi xar objetivos, planear, 
organizar e reaprender a comunicar. São pilares estruturais 

que poderão parecer, à primeira vista, dados adquiridos. 
Porém, na realidade, são bastante complexos e fundamen-
tais, sem os quais não alcançaremos um nível de formação 
superior.

 O amor pelo outro e o amor próprio são imprescindí-
veis. Espero que agora exista, pelo menos, tempo para parar 
e pensar em si, ter consciência do seu corpo e das suas emo-
ções. Questione se já o fez hoje. Já se sentiu responsável por 
si hoje? Já percebeu o seu papel na sociedade? Não posso, 
defi nitivamente, cuidar do outro se não cuidar de mim tam-
bém. E o mesmo se aplica ao planeta. A isto chamo de auto-
consciência global e nada mais é, então, do que saber cuidar 
de si mesmo, dos outros e do planeta. 

A vida concede-nos, a cada dia, uma nova página para 
escrevermos ou reescrevermos a soma de momentos felizes. 
Talvez agora tenhamos aprendido melhor essa factualidade, 
na medida em que caminhamos de mãos dadas com o incer-
to que está a determinar o fi m trágico de algumas vidas. E, 
certo de que os padrões das cicatrizes da alma das pes-
soas determinam quem elas são, umas vezes, enriquecen-
do o espírito, outras vezes, quebrando-o, gostaria de chamar 
a atenção para a necessidade da positividade. A tristeza e o 
mau-humor baixam a imunidade. 

Nós somos os autores da nossa história de vida e o uni-
verso é uma transformação constante. Assim, uma pequena 
mudança de mindset, muda tudo. Estou também certo de 
que a jornada fi ca mais leve e menos penosa quando acom-
panhada por pessoas que nos querem bem. 

Urge, simultaneamente, repensar como se poderá re-
inventar a Humanidade. A pandemia mundial será uma 
oportunidade para emendar os erros e não deve ser en-
tendida como um castigo. 

É tempo de revalorizar a importância e o valor dos afe-
tos, reinventando também o modo como são administrados. 
É tempo de revisitar a união, humildade e a solidariedade. 

Já percebemos que a doença não escolhe raças, reli-
giões, sexo, ricos ou pobres, o que nos ajuda a derrubar ou-
tras construções sociais assentes nessa segregação. E, curio-
samente, também a própria conceção de Estado se altera, 
na medida em que é sublinhada a sua insubstituível inter-
venção no domínio da saúde, e nalguns outros aspetos que 
garantem a proteção dos cidadãos. 

Estamos com o nosso papel cívico, uns no terreno a pres-
tar cuidados necessários como missão humana de profi ssio-
nais de saúde, outros em casa focados para uma reabertura 
segura para a saúde e todos os cuidados de excelência.

O nosso lema é “Somos Pessoas; Cuidamos de Pessoas” e 
nunca foi tão fulcral esse slogan, nomeadamente o CUIDAR, 
mesmo que só em pensamento e à distância.
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Está de portas abertas há mais de 
60 anos e é uma das lojas mais 
antigas da cidade de Paredes. 
A Casa Bento e Filho está desde 

2016 sob a gestão de Ricardo Vale, um anti-
go funcionário que quis assumir o negócio 
quando o anterior proprietário se reformou.

Com a ajuda da esposa, Vânia Lopes, e 

T I N T A S  E  M A T E R I A I S  D E  C O N S T R U Ç Ã O

CASA BENTO FILHO revitalizada
pelas mãos de antigo funcionário

 Ricardo Vale está há quatro anos na gestão de uma das lojas mais antigas da cidade de Paredes.

do funcionário António Santos, mais conhe-
cido por Sr. Manuel, que está na empresa há 
44 anos, Ricardo agarrou a oportunidade de 
negócio e avançou com a renovação da ima-
gem do estabelecimento, alterando nomea-
damente o logotipo.

A aposta da casa continuou a ser no mer-
cado das tintas para construção civil. Dyrup e 

Tintan são as principais marcas comercializa-
das pela Casa Bento, a par de produtos para o 
lar, ferramentas de trabalho, derivados de ara-
me, máquinas elétricas, cabos de aço, cordas, 
entre outros.

“Aos poucos fomos alargando o leque 
de produtos”, sublinha Ricardo Vale, dando 
como exemplo o material de rega, em que 

a empresa apostou recentemente, assim 
como a variedade de produtos com certifi -
cado de garantia.

A Casa Bento garante um serviço perso-
nalizado de aconselhamento ao cliente para 
qualquer tipo de produto, seja em loja ou 
numa deslocação a casa do cliente sempre 
que é necessário.

O horário de funcionamento já foi alargado, estando a loja também a funcionar aos sábados das 9 às 12h30 e das 14h30 às 17h30.
De segunda  a sexta a loja está aberta das 9h às 12h30 e das 14h30 às 19 horas.

PUBPUB

Ricardo Vale tem a ajuda da esposa Vânia Lopes e do funcionário António Santos
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O DR. JOSÉ CAMPOS

Outro médico da nossa 
região que nasceu no 
tempo da monarquia 
e que frequentou a 

Escola do Porto foi o dr. José Pinhei-
ro Cardoso de Campos.

Começa assim a sua história 
pessoal:

Aos dezassete dias do mês de Mar-
ço do ano de mil novecentos e um nes-
ta Igreja paroquial de São Miguel de 
Bustelo concelho de Pena� el Diocese 
do Porto, baptizou solenemente com li-
cença minha o Reverendo Padre Antó-
nio Benites de Mesquita um indivíduo 
do sexo masculino a quem deu o nome 
de José , que nasceu nesta freguesia de 
São Miguel de Bustelo às cinco horas 
na manhã do dia treze do mês de Mar-
ço do ano de mil novecentos e um, � lho 
natural de Gracinda de Jesus, solteira, 
costureira, natural da freguesia de Ma-
cieira concelho de Lousada, Diocese 
do Porto, paroquiana desta freguesia 
de São Miguel de Bustelo, moradora 
no lugar da Lameirinha desta mesma 
freguesia, neto paterno de avós incóg-
nitos e materno de Sebastião Ribeiro 
de Queirós e de Emília Rosa. 

Foi padrinho José Pereira de Cam-
pos casado proprietário e madrinha 
Ana Pereira de Campos solteira ocupa-
da no serviço de casa, os quais sei serem 
os próprios. E para constar lavrei em du-
plicado este assento que, depois de ser 
lido e conferido perante o baptizante e 
os padrinhos, comigo assinaram. Era ut 
supra. O baptizante Padre António Be-
nites de Mesquita. Padrinhos José Perei-
ra de Campos e Ana Pereira de Campos. 
O reitor António José de Campos. N.º 

110, fol. 5v.
[O padre Benites foi pároco de 

São Vicente de Boim, pelo menos, 
de Janeiro de 1882 a Novembro de 
1895.]

Este o assento do baptismo de 
sua mãe:

Aos três dias do mês de Maio do ano 
de mil oitocentos e sessenta e três nesta 
Igreja de São João Baptista de Macieira 
concelho de Lousada Diocese de Bra-
ga baptizei solenemente um indivíduo 
do sexo feminino, a quem dei o nome 
de Gracinda que nasceu no dia dois de 
Maio pelas cinco horas da tarde do ano 
de mil oitocentos e sessenta e três, � lha 
natural de Emília Rosa primeira deste 
nome natural da freguesia de Santa 
Maria Alta de Meinedo Bispado do Porto, 
lavadeira caseira moradora e paroquia-
na no lugar dos Moinhos de Baixo. Neta 
Paterna de Pais incógnitos, e Materna de 
Luís da Costa e Leonor Rosa naturais da 
freguesia de Santa Maria Alta de Meine-
do. Foram Padrinhos Vitorino Pereira de 
Magalhães lavrador do lugar de Moi-
nhos desta freguesia, e Madrinha sua 
Irmã Ana Augusta Pereira de Magalhães, 
lavradeira, os quais sei serem os próprios. 
E para constar lavrei em duplicado este 
assento que depois de ser lido e conferido 
perante os Padrinhos comigo assinaram. 
Era ut supra. O Padrinho Vitorino Pereira 
de Magalhães. Madrinha Ana Augusta 
Pereira de Magalhães. O Presbítero Joa-
quim da Silva. N.º 6, fol. 12. 

É provável que, depois do nasci-
mento da Gracinda, Emília Rosa te-
nha casado com Sebastião Ribeiro de 
Queirós e assim este seja reconhecido 
por avô dos fi lhos de Gracinda. 

Outros fi lhos de Gracinda, costu-
reira, solteira e netos de Sebastião Ri-
beiro de Queirós e de Emília Rosa:

1 - Rita. Nasceu na Lameirinha, 
Bustelo, nasceu na Lameirinha a 4 de 
Janeiro de 1891, foi baptizada pelo 
padre António Pinto de Miranda, pá-
roco encomendado de Santa Marta, 
e foram padrinhos José e Rita Pereira 
de Campos. - Casou na conservatória 
do registo civil de Penafi el a 24 de No-
vembro de 1915 com Augusto Soares 
da Silva, com 21 anos, natural de Pe-
nafi el, fi lho de Tomé Soares da Silva e 
de Ana Rosa Ferreira. Augusto faleceu 
em Penafi el a 1 de Maio de 1960. Rita 
faleceu em Verdoejo, Valença, a 31 de 
Outubro de 1977.

2 - Emília. Nasceu a 11 de Outu-
bro de 1895, foi baptizada pelo padre 
Vitorino José de Campos, reitor de 
Croca, e foram padrinhos José Pereira 
de Campos e Emília Rosa Sousa Maga-
lhães. - Casou com António Carlos Fer-
reira a 29 de Outubro de 1921 na con-
servatória do registo civil de Penafi el. 
Enviuvou a 10 de Janeiro de 1956 e 
faleceu em Gandra a 28 Abril 1978.

3 - Rosa. Nasceu a 30 de Dezem-
bro de1897, foi baptizada padre Ro-
drigo de Sousa Mendes Couto e fo-
ram padrinhos António e Ana Pereira 
de Campos. - Casou com Belmiro de 
Melo Nogueira, com 21 anos, natural 
de Bustelo, fi lho de Manuel Nogueira 
e de Francisca da Rocha Melo, na con-
servatória do registo civil de Penafi el a 
27 de Fevereiro de 1924. Faleceu em 
Bustelo a 6 de Agosto de 1989.

O José Campos matriculou-se a 
primeira vez na Faculdade de Medi-

cina da Universidade do Porto no ano 
lectivo de 1920 para 1921. Frequen-
tou as seguintes cadeiras: Anatomia 
descritiva; Histologia e Embriologia; 
Química fi siológica.

No ano de 1921 para 1922 fre-
quentou as seguintes cadeiras do 2º 
ano: Anatomia topográfi ca; Fisiologia; 
Patologia geral; Bacteriologia e Parasi-
tologia

No 3º ano, de 1922 para 1923 
frequentou as seguintes cadeiras: Far-
macologia; Medicina operatória e pe-
quena cirurgia; Anatomia patológica; 
Propedêutica médica; Propedêutica 
cirúrgica.

No ano lectivo de 1923 para 1924 
frequentou as seguintes cadeiras: Te-
rapêutica geral e Hidrologia médica; 
Patologia médica e Moléstias infec-
ciosas; Patologia cirúrgica; Higiene e 
Epidemiologia; Ginecologia; Derma-
tologia e sifi ligrafi a; Ortopedia; Otorri-
nolaringologia; Oftalmologia; História 
da Medicina e deontologia médica. 

No ano de 1924 para 1925 fre-
quentou as seguintes cadeiras do 5º 
ano: Clínica e policlínica médicas; Clí-
nica e policlínica cirúrgicas; Clínica e 
policlínica obstétricas; Medicina legal; 
Psiquiatria e Psiquiatria forense; Pedia-
tria; Neurologia; Urologia

No fi nal deste ano lectivo termi-
nou o curso geral de Medicina com 
aprovação dos quatro exames de es-
tado, segundo a reforma de 1918, a 17 
de Novembro de 1925. 

Digno de registo o facto de este 
aluno ter sido subsidiado com bolsa 
de estudo nos anos lectivos de 1920, 
1922, 1923.

O dr. José Pinheiro Cardoso de 
Campos exerceu medicina nos Aço-
res, como médico municipal, nas La-
ges do Pico, desde Novembro de 1928 
até 1970.

Aí exerceu também as funções de 
Delegado de Saúde do concelho.

Em 1930 foi sócio fundador da 
empresa Ecléctica da Vila da Lajes.

Foi sócio de “Armações Baleeiras 
Reunidas Limitada”, com sede na vila 
e concelho de São Roque do Pico, a 
partir de 1946.

Foi agraciado pelo Município a 
2 de Junho de 1970, com o título de 
cidadão honorário do concelho, sen-
do-lhe entregue o diploma em acto 
solene a 6 de Agosto de 1970.

A sua memória perdura na ilha 
do Pico – ‘Que óptimo e competente 
era esse facultativo, o inesquecível Dr. 
José Pinheiro Cardoso de Campos.’

Casou com Maria da Conceição 
de Almeida Martins, na 3ª conserva-
tória do registo civil do Porto [Santo 
Ildefonso], a 3 de Maio de 1929. 

Faleceu em Santo Ildefonso, Por-
to, no dia 27 de Março de 1971.

Sua mãe Gracinda faleceu na fre-
guesia de Penafi el, concelho do mes-
mo nome, no dia 12 de Fevereiro de 
1942. 

DUNQUERQUE

GABRIEL DE SOUSA, O.S.B.
Mosteiro do Salvador de Travanca  —  1987

Cultura

Continuação da edição anterior

(222) Fr. Francisco de S. Bento, do lugar das 
Corvas, antiga freguesia de Santa Maria de Pa-
droso, hoje incorporada na de Margaride (con-
celho de Felgueiras), nasceu a 15 de Setembro 
de 1781 e era fi lho de Inácio José Gonçalves e 
Maria Rosa de Sousa. Seu nome civil era Francis-
co José Gonçalves, nome que mudou pelo de Fr. 
Francisco de Santa Escolástica ao tomar hábito 
em Tibães a 4 de Fevereiro de 1803, e pelo de 
Fr. Francisco de S. Bento ao professar, no dito 
mosteiro, a 19 de Março de 1804. AUM, CSB 69 
(inquirição) e CSB 30 (Livro dos Termos), fl  129v; 
Memória das pátrias cit.; carta de profi ssão no 

AS. Este caso mostra-nos até que ponto a polí-
tica do tempo tinha dividido as comunidades. A 
política e não só, infelizmente. 

(223) Autobiografi a de um Monge de S. 
Bento, prefaciada e revista por AUGUSTO CÉSAR 
PIRES DE LIMA, Separata da “Revista de Guima-
rães”, 1934, págs 23-24. Tres anos passados, nos 
últimos dias de 1837, diz-nos o egresso que foi 
convidado para pároco de Travanca, por o lu-
gar “se achar vago e os fregueses pedirem”. Não 
aceitou, mas voltou a Travanca nos princípios de 
1838, “agradecer ao mesmo povo a sua lembran-
ça e dar as suas desculpas”. Mais tarde, porém, 
por Decreto Real de 7 de Julho e Carta de Mercê 
de 26 de Agosto de 1841, foi feito Pároco de Tra-

vanca. E se deixou o benefício a 26 de Maio de 
1848 foi depois de obter carta de encomenda-
ção para seu sobrinho, o Padre Boaventura Luís 
Carneiro. Pensamos serem do egresso Frei José 
Joaquim de Santa Rosa umas notas que encon-
tramos num livro de Travanca – um Proprium 
Missarum beneditino que existia na Sacristia. 
Primeira nota: O Sr. D. Pedro, com um rasgue de 
pena, aboliu as Congregações Religiosas neste 
Reino, em 1834. Belo! Belíssimo! Que grande 
homem!!! Deus misereatur nostri! Segunda nota: 
Em 1834, o Sr. D. Pedro 4.º, com um rasgue de 
pena, aboliu as Congregações Religiosas no seu 
Reino. Quis audivit umquam talia? Daí mandará 
ao açougue… Nada de Altar? Pois nada de Tro-

no! – e caldeira de Pedro Botelho!
(224) PINHO LEAL, Portugal antigo e mo-

derno, IX (1882), p. 730.
(225) A. BESSA LUÍS, O Mosteiro cit., págs 

150 e 331.
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o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
ADRIANO MOREIRA DE CASTRO II

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.ptHomem cordato e, como vimos, 

pouco dado a excessos, não 
admira que Adriano Moreira 
de Castro acabasse por ser 

visado criticamente pelos extremos políti-
co-sociais conflituantes daquele contexto e 
nos quais, evidentemente, não se revia. N’A 
Redenção de 12 de Novembro, dá sequên-
cia ao seu artigo «Doutrinando», como que 
em jeito de resposta àqueles que então o 
criticavam:

«Pesa-nos saber que nem todos os nos-
sos amigos acompanham o nosso modo de 
ver político; consola-nos contudo reconhe-
cer que a parte ordeira da sociedade está 
connosco. Os que não pensam como nós, 
dividem-se em dois grupos completamen-
te opostos. Um, apoda-nos de republicano 
ferrenho, outro, de republicano talassa; o 
primeiro, por ser monárquico, o segundo, 
por ser d’um radicalismo vermelho; a um 
e outro procuraremos convencer que labo-
ram em erro. Nem tanto ao mar nem tanto 
à terra. Aos que nos chamam ferrenho, dire-
mos que somos apenas republicano intran-
sigente, mas ordeiro e conciliador; aos que 
nos dizem talassa, diremos simplesmente a 
mesmíssima coisa. Sejamos sensatos, ami-
gos (…).»

A postura reconhecidamente concilia-
dora do capitalista de Louredo terá sido, 
por certo, levada em conta pelo governa-
dor civil do Porto, que viu nele a melhor so-
lução para unir e pacificar o desavindo exe-
cutivo municipal de Paredes em Janeiro de 
1912. Os esforços terão sido todavia infrutí-
feros, dado que, em Março desse ano, todo 
o elenco fora exonerado e substituído por 
uma nova comissão. A mudança ditaria as 
saídas de José Augusto de Magalhães, Vi-
torino de Sousa Moreira, Luís Monteiro de 
Sousa Magalhães e António Augusto Gon-
çalves da Costa (foi nomeado vogal subs-
tituto pelo governador civil, mas não terá 
tomado posse - Alvarás das Nomeações etc. 
1911-1913, ADP), e as entradas de Jeróni-
mo Moreira de Barros, Vitorino Pereira dos 
Santos, António de Sousa e Adriano Gon-
çalves. Adriano Moreira de Castro é eleito e 
reconduzido como presidente do executi-
vo. Apontaremos, em seguida, algumas das 
decisões políticas do seu mandato.

Na sessão camarária de 11 de Julho de 
1912, na sequência de «festejos públicos 
pela vitória alcançada em Chaves pela nos-

«Aos que nos chamam ferrenho, diremos que somos apenas republicano intransigente, mas ordeiro e 
conciliador; aos que nos dizem talassa, diremos simplesmente a mesmíssima coisa. Sejamos sensatos, 
amigos.»

PUBPUB

sa força armada sobre os traidores à pátria 
[alusão à incursão monárquica de 8 de Ju-
lho conduzida por Paiva Couceiro], resol-
veu-se subscrever com 30 mil reis da verba 
orçamental e esta mesma comissão, regozi-
jando-se por essa vitória, mandou por esse 
motivo felicitar por telegrama os ex.mos 
senhores Presidente da República, Presi-
dente do Ministério, Ministro da Guerra e 
Governador Civil do Distrito» (Acta, AMP).

A 8 de Agosto, a Câmara delibera «subs-
crever com vinte mil reis para a compra de 
aeroplanos que devem ser oferecidos ao 
governo no dia 5 de Outubro, segundo a 
resolução do Directório do Partido Repu-

blicano Português» (idem).
Na sessão de 21 de Novembro, a Câmara 

dá conta de um ofício da Junta de Paróquia 
de Sobrosa «lembrando a conveniência de 
mandar tirar a coroa em pedra que existe 
no edifício escolar daquela freguesia. Auto-
rizou-se a mesma junta a retirar a coroa a 
que se refere» (idem).

Na sessão de 28 do mesmo, o executi-
vo presidido por Adriano Moreira de Castro 
deliberou distribuir «nas proximidades do 
Natal», pelos pobres do concelho, o lucro 
da venda de milho exótico, na importância 
de dois mil reis por cada freguesia (idem).

A 2 de Janeiro de 1913, Castro é subs-

tituído na presidência, mas terá sido no-
meado para se manter no executivo na 
qualidade de vogal efectivo. Só que por 
muito pouco tempo. Nesse mesmo mês, 
pede exoneração do cargo ao governador 
civil, que demorará a dar-lhe provimen-
to. Isto porque, no mês seguinte, Castro 
sente necessidade de reiterar o pedido de 
demissão, enviando-o desde Lisboa, mais 
propriamente do Pension Hotel (estabele-
cimento sito na rua da Glória e conhecido 
por albergar portugueses regressados do 
Brasil), onde Adriano se acharia acomoda-
do (Alvarás das Nomeações etc. 1911-1913, 
ADP).

Abandonando a chamada política ac-
tiva, Castro dedicar-se-ia depois em exclu-
sivo à benemerência local. Construiu uma 
escola para ambos os sexos e residência 
para professor na freguesia de Louredo, 
a poucos metros da sumptuosa Castrália, 
nome com que baptizou a sua residência. A 
escola fora pomposamente inaugurada em 
1918, na presença de personalidades como 
o padre e doutor (futuro bispo) António 
Augusto de Castro Meireles, sobrinho de 
Adriano, e noticiada em vários órgãos de 
comunicação social. Na fachada principal 
do edifício fora inscrita a divisa atribuída ao 
republicano francês George Jacques Dan-
ton (séc. XVIII): «Depois do pão a educação 
é a primeira necessidade do povo».

Da sua generosidade material, além de 
outras instituições e movimentos locais, 
beneficiaria também a Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paredes. As suas dádivas pecu-
niárias, nomeadamente para a construção 
do Hospital, valer-lhe-iam um lugar na ga-
leria dos Irmãos Beneméritos da instituição.

Vítima de pneumonia dupla, Adriano 
Moreira de Castro faleceu a 20 de Abril de 
1939. Foi sepultado na sua terra natal, num 
jazigo onde sobressai o seu busto. Possui, 
em Louredo, uma avenida e uma travessa 
com o seu nome, estando actualmente o 
seu retrato, bem como o da sua 2.ª esposa, 
Gregória Pacheco de Castro, emoldurados 
e afixados em lugar de destaque na sede da 
Junta de Freguesia local.
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REBORDOSA

António
Moreira da Silva

Faleceu (com 69 anos)

António Moreira da Silva fa-
leceu no passado dia 20 de mar-
ço, com 69 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Rebordosa, Paredes e residente em França. 
Era casado com Maria Glória de Sousa Torres que 
deixa na maior dor juntamente com sues fi lhos e 
demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

José
Ferreira Barbosa

Faleceu (com 95 anos)

José Ferreira Barbosa fale-
ceu no passado dia 26 de mar-
ço, com 95 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Sobrosa, Paredes e residente na Rua de Beirão, 
n.º 102, Gandra, Paredes. Era casado com Laura 
Ferreira que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos, genros, noras, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Cristóvão
Marques de Paiva

Faleceu (com 89 anos)

Cristóvão Marques de Paiva 
faleceu no passado dia 17 de 
março, com 89 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Recarei, Paredes e residente na Travessa 
de Costa Cavada, n.º 11, Rebordosa, Paredes. Era 
casado com Gracinda Dias Coelho que deixa na 
maior dor juntamente com seus fi lhos, genros, 
noras, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Laurinda
da Costa Ribeiro

Faleceu

Laurinda da Costa Ribeiro 
faleceu no passado dia 11 de 
março, com 89 anos de idade. Era natural de Re-
bordosa, Paredes e residente na Rua de S. Tiago, 
n.º 8, Rebordosa, Paredes. Era viúva de Ramiro da 
Silva e deixa na maior dor seus fi lhos, genros, no-
ras, netos e demais família.                                                                               

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Custódia
Rosa Moreira
da Conceição

Faleceu (com 90 anos)

Custódia Rosa Moreira da 
Conceição faleceu no passado dia 4 de março, 
com 90 anos de idade. Era natural de Astromil, Pa-
redes e residente na Rua de S. Tiago de Baixo Casa 
Lagar n.º 115, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
Bonifácio Caetano Moreira e deixa na maior dor 
sua fi lha genro, neto e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

MOURIZ 

Manuel Carlos
da Silva Pinho
Faleceu (com 80 anos)

Manuel Carlos da Silva Pi-
nho faleceu no passado dia 29 
de março, com 80 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua de Lamas, n.º 
144, Mouriz, Paredes. Era casado com Maria Isabel 
Barbosa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LOUREDO

Ernesto
Pinto Martins
Faleceu (com 61 anos)

Ernesto Pinto Martins fale-
ceu no passado dia 27 de mar-
ço, com 61 anos de idade. Era natural de Louredo, 
Paredes e residente na Rua do Confronto Novo, 
n.º 56, Louredo, Paredes. Era casado com Matilde 
Rosa Ribeiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

MADALENA

Francelina
Gonçalves Nunes

Faleceu (com 84 anos)

Francelina Gonçalves Nu-
nes faleceu no passado dia 26 
de março, com 84 anos de idade. Era natural de 
Lisboa e residente na Rua do Ribeiro, n.º 206, Ma-
dalena, Paredes. Era viúva de Manuel dos Santos 
Ribeiro de Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Armando
Moreira Leal

Faleceu (com 67 anos)

Armando Moreira Leal fale-
ceu no passado dia 27 de março, 
com 67 anos de idade. Era natural de Rebordosa, 
Paredes e residente na Rua de Santa Marta, n.º 
727, Lordelo, Paredes. Era casado com Jacinta da 
Cunha Rodrigues Leal.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

João Ernesto
Pereira Martins

Faleceu (com 82 anos)

João Ernesto Pereira Mar-
tins faleceu no passado dia 30 
de março, com 82 anos de idade. Era natural de 
Freamunde, Paços de Ferreira e residente na Rua 
Nova da Campa, n.º 239, Lordelo, Paredes. Era ca-
sado com Maria Adelaide Ferreira da Costa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

REBORDOSA

António
Ribeiro Leão

Faleceu (com 77 anos)

António Ribeiro Leão fale-
ceu no passado dia 24 de março, 
com 77 anos de idade. Era natural de Freamunde, 
Paços de Ferreira e residente na Rua das Searas, 
n.º 14, Rebordosa, Paredes. Era casado com Rosa 
Moreira Lopes Leão.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

José
Ferreira Pacheco

Faleceu (com 97 anos)

José Ferreira Pacheco faleceu no passado dia 
22 de março, com 97 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Freamunde, Paços de Ferreira e resi-
dente na Avenida Engenheiro Adelino Amaro da 
Costa n.º 465, Rebordosa, Paredes. Era solteiro e 
deixa na maior dor sua família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

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

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 
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VILELA 

Alice Ferreira
da Rocha

Faleceu (com 79 anos)

Alice Ferreira da Rocha fa-
leceu no passado dia 1 de abril, 
com 79 anos de idade. Era natural da freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes e residente na Traves-
sa de Campos, n.º 24, freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era viúva de Carlos Alberto Ferreira 
Martins Pereira.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa e demais família vêm por este 

meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas, aquando do falecimento e funeral 
da sua ente querida Alice.

BALTAR

Alice Moreira 
Faleceu (com 93 anos)

Alice Moreira faleceu no 
passado dia 16 de março, com 
93 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na 
Travessa do Sobreiro, n.º 136, Baltar, Paredes. Era 
viúva de José Moreira da Silva.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas de 
suas relações e amizades que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da 
sua saudosa extinta ou de que qualquer outro 
modo lhes manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

VILELA 

José Maria
Coelho de Barros

Faleceu (com 75 anos)

José Maria Coelho de Bar-
ros faleceu no passado dia 29 de 
março, com 75 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente 
na Rua do Crasto, n.º 84, freguesia de Vilela, con-
celho de Paredes. Era casado com Maria de Fátima 
Mendes de Sousa Barros.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa e demais família vêm por este 

meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas, aquando do falecimento e funeral 
do seu ente querido José Maria.

REBORDOSA

Maria Lúcia
da Costa Ribeiro

Faleceu (com 78 anos)

Maria Lúcia da Costa Ribei-
ro faleceu no passado dia 31 de 
março, com 78 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
do Capelo, n.º 7, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
José Adolfo Ferreira de Barros e deixa na maior 
dor seus fi lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

GANDRA/REBORDOSA

Luzia Dias
de Oliveira Molar

Faleceu (com 93 anos)

Luzia Dias de Oliveira Molar 
faleceu no passado dia 30 de 
março, com 93 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Gandra, Paredes e residente na Rua das 
Mimosas, n.º 50, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
Francisco Ferreira Campos e deixa na maior dor 
seus fi lhos, genros, noras, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

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

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

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

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

Necrologia  e  Passatempos

Palavras cruzadas

Sopa de letras

Sudoku

André
Catarina
Guilherme

Jade
João 
Leonor

Madalena
Margarida 
Pedro 

HORIZONTAIS
3. Este Rei Mago saiu do continente Africano em direção a Jerusalém; 4. Este Rei Mago saiu do 
continente Europeu em direção a Jerusalém; 5. Presente de Belchior; 8. Local onde Jesus nas-
ceu; 9. Este Rei Mago saiu da Índia em direção a Jerusalém; 10. Foram avisados por ele de que 
não deviam avisar o rei Herodes da localização do menino Jesus; 12. Mês em que se celebra o 
Dia de Reis; 13. Os três Reis Magos seguiram-na; 14. Nome do menino.

VERTICAIS
1. A quem sair paga o bolo no ano seguinte; 2. Nome dado à tradição de cantar porta a porta no 
dia de Reis; 6. Presente de Baltasar; 7. Rei de Jerusalém; 8. Nome dado ao bolo especialmente 
confecionado para celebrar o dia de Reis (duas palavras, sem espaços); 11. Presente de Gaspar.

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA
Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
— Gerência de José Paulo Couto —

Rua de Santo Estêvão, 97 – Vilela / Paredes
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  Pedrouços
FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Baltar

Tlm. 963 313 313

Rodrigo 
Tânia 
Tiago

o SEU QUINZENÁRIO
de ELEIÇÃO

● Limitar o contato social e evitar multidões abranda a propagação do COVID-19

● O vírus transmite-se através de goticulas libertadas pelo nariz ou boca 
quando tossimos ou espirramos

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
— Gerência de José Paulo Couto —

Rua de Santo Estêvão, 97 – Vilela / Paredes
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537
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