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Dirigentes da região pedem apoios
para pessoas com deficiência

Estado de Emergência prolongado até 2 de maio

ALUNOS COM AULAS À DISTÂNCIA
ATÉ AO FINAL DO ANO LETIVO

Terminadas provas de futebol
da época 2019/2020

Alunos de Paredes apoiados com 
computadores, tablets e internet

Paredense
Aníbal Ruão
venceu a Covid-19
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É 
pena que não se possa 
interromper o tempo.

Não conseguimos 
saber se andamos, nes-

te momento de luto pandémico, à 
procura do nosso próprio futuro. 
O que é sabido e claro é que não 
vemos hipótese de interromper a 
caminhada do tempo, para pen-
sar, a sério, na nossa vida.

Sabemos que as coisas não se 
apresentam por acaso e não fi cam 
suspensas no ar como as folhas 
das árvores na sua luta de equi-
líbrio com o vento e nem vale a 
pena procurar a senha certa de: Ó 
tempo volta para trás...

Nem tão pouco, ainda, se sen-
te ao fundo do tempo uma espe-
rança azul na ponto do bico e nas 
asas da renovação.

Por tudo que a vida nos dá e 
nos pede, aqui estamos dispostos 
aos sacrifícios para que, a curto 
prazo possamos nadar em água 
límpida e receber do sol o tónico 
para combater a ansiedade.

Lembramos que a vida é feita de 
sonhos e pesadelos. Mas sonhemos, 
ao menos, já que é uma forma de 
resistência reforçada. O sonho é, real 
o que comanda a vida e tem uma 
inconfundível lógica interior.

Pelo sonho é que vamos pelas 
estradas que a vida tem e que são 
imensas.

Se temos o velho hábito de 
culpar o passado pela falta de ho-
rizontes futuros, pois bem, agora 
estamos em condições, ainda 
que contingentes, para mudar o 
azimute.

Se não houver uma forte cons-
ciência nacional uma mobilização 
coletiva para enfrentar os desafi os 
que nos estão a ser impostos e ou-
tros a adivinhar-se , acabaremos to-
dos por atravessar um período histó-
rico de decadência, incapaz de pen-
sar, planear e decidir o seu destino.

Não há dúvida que o nosso 
país está triste, olhar o futuro com 
apreensão, que os medos e as in-
certezas parecem ser mais fortes 
do que os valores que nos proje-
tam no orbe terrestre. Mas a vida 
também nos ensina que um país 
desorganizado engana-se a si pró-
prio, que sem esforço e sem hones-
tidade não se vai a lado nenhum.

De boa fé, há sempre um azul 
que nos anima, um vento que nos 
fala. O que faz falta é empregar bem 
o tempo. É preciso combater os te-
mores e as angústias... que é o que 
neste jornal nos move.

O choque
frontal

O 
Presidente da Repú-
blica anunciou, ainda 
antes da Páscoa, que 
pretende renovar o 

Estado de Emergência até maio. 
“Está formada a minha con-

vicção quanto à renovação do 
estado de emergência até ao dia 
2 de maio, pelas 24 horas”, decla-
rou Marcelo Rebelo de Sousa numa 
mensagem dirigida aos portugue-
ses na passada sexta-feira, 10 abril, 
dia em que se registou o maior au-
mento do número de infetados.

“Se queremos abrir perspeti-
vas no mês de maio, temos de ga-
rantir, até ao fi nal de abril, que há 
uma evolução que se traduza não 
apenas no crescimento diário do 
número de casos, mas no decres-
cimento em números absolutos. 
Isto é muito importante. Não po-
demos brincar em serviço, não 
podemos afrouxar, não podemos, 
neste momento decisivo, baixar a 
guarda”, reforçou. 

Marcelo ainda vai ouvir os es-
pecialistas, como tem acontecido 
todas as semanas, e depois o Gover-

Os idosos estão 
entre os grupos 
mais vulnerá-
veis ao novo 

coronavírus, mas começam a 
surgir cada vez mais relatos 
de pacientes que debelaram 
o vírus, simbolizando a espe-
rança para milhares de doen-
tes.

É o caso de Aníbal Ruão 
que, aos 93 anos, recuperou 
do Covid-19. O paredense es-
tava internado desde o dia 28 
de março no Hospital da CUF 
no Porto e teve alta no passa-
do domingo. Voltou a casa a 
tempo de passar a Páscoa em 
família. 

“Há milagres um pouco 
por todo o mundo e este foi 
mais um”, sublinha o fi lho, Manuel 
Ruão, assumindo que “é um sinal 
de esperança para todos os que 
enfrentam esta pandemia”. 

Manuel Ruão acredita que o pai 
contraiu o novo coronavírus por 
volta do dia 23 de março, depois de 
uma ida ao hospital de Penafi el de-
vido a uma queda. Dois dias depois, 
Aníbal Ruão começou a “fi car mais 
fraco” e foi levado para o hospital 
da CUF no Porto onde acabou por 
fi car internado.

“No dia 30 soubemos que o 
teste do Covid-19 tinha dado po-

Estado de Emergência
vai ser alargado até 2 de maio

no, antes da decisão ser votada na 
Assembleia da República.

Portugal ultrapassou
barreira dos

18 mil infetados

O balanço diário da Direção-Ge-
ral de Saúde (DGS) revela que Por-
tugal regista 599 vítimas mortais e 
18.091 infetados.

O relatório da situação epidemio-
lógica, com dados atualizados até às 
24horas de terça-feira, 14 abril, indica 
que a região Norte é a que regista o 
maior número de mortes (339).

Os dados da DGS, que se refe-
rem a 82% dos casos confi rmados, 
mostram que o Porto é o concelho 
que regista o maior número de 
casos de infeção pelo novo coro-
navírus (980), seguindo-se Lisboa 
(963 casos), Vila Nova de Gaia (923), 
Matosinhos (798), Braga (692), Maia 
(672), Valongo (529) e Ovar (455).

Na região do Vale do Sousa o 
número de infetados subiu para 
792, segundo os dados da Dire-
ção-Geral de Saúde divulgados na 
passada quarta-feira. Nessa altura, 

Paredes registava 174 infetados. 
Quanto aos restantes municí-

pios da região, Felgueiras tinha 186 
casos confi rmados, Lousada 128, 
Penafi el 104 e Castelo de Paiva 8. 

Já em Paços de Ferreira a DGS 
aponta para 178 casos, mas no iní-
cio da semana o presidente da câ-
mara já adiantava um número supe-
rior, 192. 

Aníbal Ruão, de 93 anos, venceu a Covid-19

sitivo. Não era uma grande no-
tícia, claro, e fi camos agitados. 
Houve um dia em que ele piorou 
e os médicos disseram que tínha-
mos de estar preparados para 
tudo”, recorda o fi lho.

O estado de saúde de Aníbal 
Ruão foi melhorando nos dias se-
guintes e a 11 de abril a família re-
cebeu a confi rmação de que tinha 
conseguido vencer o vírus. “Fize-
ram os testes para saber se ainda 
estava infetado e todos deram ne-
gativo. No sábado fomos avisados 

que o podíamos ir buscar e tendo 
chegado a casa no dia de Páscoa 
para nós foi como se tivesse res-
suscitado”, afi rmou ao Paredense 
o fi lho Manuel Ruão, que apesar de 
viver com o pai não chegou a con-
trair o vírus. 

Para ele, um irmão e uma prima, 
que vivem todos na mesma casa, o 
período de quarentena terminou 
também no dia de Páscoa. “De-
pois de termos perdido a nossa 
mãe com 97 anos tivemos mui-
to medo de perder o nosso pai 

passados dois meses. Mas 
felizmente ele voltou para 
casa bem-disposto e com o 
nosso carinho acho que vai 
conseguir agora recuperar 
energias”.

Na chegada a Paredes, 
Aníbal Ruão foi aplaudido 
por amigos e vizinhos que se 
juntaram nas varandas e ja-
nelas de casa para felicitar o 
paredense. “Ele é uma pes-
soa muito querida por toda 
a gente e acredito que só 
não teve mais pessoas aqui 
a recebê-lo por força das 
circunstâncias”, sublinha o fi -
lho, agradecendo as inúmeras 
manifestações de carinho que 
receberam durante o período 
em que esteve internado.

Aníbal Ruão é um homem 
muito conhecido em Paredes, 
não só pelo seu percurso pro-

fi ssional enquanto empresário, mas 
sobretudo pelo seu trajeto social e 
associativo e a entrega à comuni-
dade.

Além de ser o sócio n.º 1 do 
União de Paredes, foi tesoureiro 
da Santa Casa da Misericórdia de 
Paredes durante 20 anos, ajudou a 
fundar grupos de teatro e apoiou os 
mais carenciados. Teve vários negó-
cios, desde o jornal O Progresso de 
Paredes, fundado pelo pai, e uma 
tipografi a até à Papelaria Ruão, que 
ainda hoje se mantém na posse da 
família.
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Aníbal Ruão com o � lho Manuel Ruão
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Terceiro período arrancou com aulas
à distância para alunos até ao 9.º ano

Ensino básico 
Alunos do ensino básico e do 10.º ano terão aulas à 

distância. Exames e provas de aferição foram cancelados. 
Conteúdos pedagógicos emitidos na RTP Memória a par-
tir da próxima segunda-feira, dia 20 abril.

Pagamento do apoio aos pais que fi cam em casa com 
fi lhos menores de 12 anos mantém-se até ao fi nal do ano 
letivo.

Ensino secundário
Alunos do 11.º e 12.º anos poderão regressar à escola 

ainda antes do verão, mas o Governo não se comprome-
teu com uma data.

Os exames nacionais foram adiados. Primeira fase de-

As medidas

correrá entre os dias 6 e 23 de julho e a segunda de 1 e 7 
de setembro.

Só haverá aulas presenciais para as 22 disciplinas que 
são sujeitas a exame específi co. Alunos, professores e tra-
balhadores não docentes obrigados a usar máscara, que 
será disponibilizada pelo Ministério da Educação.

Pré-escolar
Em relação ao ensino pré-escolar, também ainda 

não foi defi nida data para reinício das atividades letivas. 
Só será possível retomar as atividades nos jardins de in-
fância quando forem revistas as atuais regras de distan-
ciamento, que são impossíveis de cumprir em salas com 
crianças desta faixa etária.

O 
terceiro pe-
ríodo escolar 
começou na 
passada ter-

ça-feira, 14 abril, mas “sem 
atividades letivas presen-
ciais” para os alunos do 
ensino básico, do 1.º ao 9.º 
ano de escolaridade.

Para estes alunos, todo 
o terceiro período será feiro 
com aulas à distância, sen-
do reforçado com o apoio 
de emissão televisiva de 
conteúdos pedagógicos 
emitidos na RTP Memória 

a partir da próxima segun-
da-feira, dia 20 abril. Haverá 
também um programa de 
apoio pedagógico, na RTP2, 
para as crianças do pré-es-
colar, com uma natureza 
distinta.

As medidas foram anun-
ciadas por António Costa, 
no fi nal de um Conselho de 
Ministros. 

Sobre a avaliação destes 
alunos, o Primeiro-Ministro 
explicou que “será feita 
em cada escola pelos pro-
fessores que melhor co-
nhecem o percurso edu-
cativo de cada aluno, sem 
provas de aferição, nem 

exames do 9.º ano”.
O governo decidiu ain-

da prolongar, até ao fi nal 
do ano letivo, o pagamento 
do apoio aos pais que fi cam 
em casa com os fi lhos me-
nores de 12 anos.

Ainda não há
decisão no

secundário.
Exames foram

adiados
No ensino secundá-

rio, só os alunos do 10.º 

ano é que vão continuar 
a ter aulas à distância. Os 
estudantes do 11.º e 12.º 
anos poderão regressar à 
escola ainda antes do ve-
rão, mas o Governo não se 
comprometeu para já com 
uma data.

“A comunidade cien-
tífica ainda não pode 
prever em que dia ou 
sequer em que semana 
podemos fazer [o re-
gresso] assegurando a 
segurança necessária”, 
disse António Costa, ga-
rantindo que o Governo 
vai continuar a acompa-
nhar a situação para de-

cidir se e quando se ini-
ciarão em segurança as 
aulas presenciais do 11.º 
e 12.º anos.

Devido a esta impos-
sibilidade de fixar uma 
data no secundário, o Pri-
meiro-Ministro anunciou 
ainda que as datas dos 
exames nacionais foram 
adiadas.

A primeira fase decor-
rerá entre os dias 6 e 23 
de julho e a segunda de 
1 e 7 de setembro. As au-
las no ensino secundário 
poderão estender-se, se 
necessário, até dia 26 de 
junho. 

O Governo vai conti-
nuar a acompanhar a si-
tuação para saber “quan-

do e se” poderão retomar 
as aulas presenciais para 
estes alunos. A confir-
mar-se este cenário, só 
haverá aulas presenciais 
para as 22 disciplinas 
que são sujeitas a exame 
específico para o acesso 
ao ensino superior, con-
tinuando todas as outras 
disciplinas a serem minis-
tradas à distância.  

As aulas terão de de-
correr com respeito pelo 
distanciamento e higieni-
zação adequados, estan-
do os alunos, professores 
e trabalhadores não do-
centes obrigados a usar 
máscara, que será dispo-
nibilizada pelo Ministério 
da Educação.
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Os alunos do concelho 
de Paredes que não 
dispõem de compu-
tador ou acesso à in-

ternet para acompanhar as aulas à 
distância vão ser apoiados pela câ-
mara. O município vai investir 366 
mil euros na aquisição de equipa-
mentos informáticos para ajudar as 

A 
Celer – Cooperativa de 
Eletrifi cação de Rebor-
dosa anunciou na se-
mana passada que vai 

aplicar uma redução extraordinária 
das tarifas da energia elétrica prati-
cadas nesta altura de pandemia.

O Conselho de Administração 
deliberou a aplicação imediata da 
redução de tarifas de energia elé-
trica aos cidadãos mais vulneráveis 
de Rebordosa, cujo tarifário é do 
mercado regulado e tarifa social, 
de acordo com as orientações da 
Entidade Reguladora dos Serviços 
Energético (ERSE).

Para os restantes cidadãos e 
empresas da freguesia, cujo tarifá-
rio é do mercado liberalizado, ha-
verá uma redução imediata de 2,8% 

famílias mais carenciadas.
O objetivo é que ninguém seja 

prejudicado neste período de au-
las à distância. 

Depois de um levantamento 
feito nos agrupamentos de esco-
las, a câmara decidiu adquirir 725 
computadores portáteis, 602 ta-
blets e 1016 ligações à internet de 

Alunos sem computadores vão
ser apoiados pela autarquia

Cooperativa A Celer avança com redução
extraordinária do preço da eletricidade

banda larga para apoiar os alunos 
sem equipamentos informáticos e 
com carências socioeconómicas.

“Como não podia deixar de 
ser, no que respeita à Educa-
ção, em Paredes, nenhum alu-
no pode ficar para trás”, frisou o 
presidente do município, Alexan-
dre Almeida.

das tarifas de energia elétrica. 
A Cooperativa A Celer deter-

minou ainda a aplicação imediata 
das recomendações da ERSE, re-
lativamente às regras excecionais 
nos prazos de interrupção e paga-
mento.

O presidente do Conselho de 
Administração, Manuel Moreira 
Leal, sublinha que “Rebordosa já 
tinha e continua a ter as tarifas de 
eletricidade mais baixas do país, 
em todos os mercados e para to-
dos os segmentos de clientes (re-
sidenciais e industriais) ”.

A decisão é justifi cada com as 
“consequências para os indus-
triais, comerciantes e população 
de Rebordosa da aplicação das 
medidas previstas no Plano de 

Empresa de Rebordosa doou
100 camas ao Município do Crato

Uma empresa de mo-
biliário de Rebordosa 
doou 100 camas ao 
município do Crato 

para ajudar a vila alentejana a do-
tar o Centro de Acolhimento Mu-
nicipal, para fazer face à pandemia 
Covid-19.

Trata-se da empresa Antarte, 
que doou o mobiliário para equipar 
duas salas distintas com capacidade 
para receber 38 utentes. “A Escola 
Profi ssional Agostinho Roseta e a 
zona de serviços do parque aquá-
tico do Crato já estão aptas para 

receber os utentes que necessi-
tem de ser acompanhados. As 
duas zonas – uma Covid e outra 
não Covid – vão ter capacidade 

para receber 38 utentes e cada 
espaço terá ainda 12 camas reser-
vadas a cuidadores”, explica a nota 
de imprensa.

Na vila do Crato há quatro ins-
tituições com 250 utentes, que são 
a maior preocupação do município 
pela “fragilidade e vulnerabilidade 

relativamente ao contágio”, refere 
Joaquim Diogo, presidente do mu-
nicípio, citado na nota de imprensa.

“Tivemos em atenção a clima-
tização, a compra de colchões ade-
quados, a altura das camas e apela-
mos à Antarte para que nos ajudas-
se com a doação de camas confor-
táveis para bem receber os nossos 
utentes”, reitera o responsável.

A Antarte acabou por aceitar o 
desafi o. “É comovente perceber 
que quando a sociedade é bem 
mobilizada, podemos fazer a di-
ferença. Não importa onde se faz 
o bem, desde que se faça e isso 
deixa-me orgulhoso”, sustenta 
Mário Rocha, CEO da empresa. 

Contingência, reforçado pelo de-
creto presidencial do Estado de 
Emergência que levou à suspen-
são de atividades de muitas em-
presas” e também pelo facto de as 
medidas de contingência decreta-
das pelo Governo se estarem “a re-
percutir nas famílias e empresas, 
provocando uma queda abrupta 
de rendimentos”.

Manuel Moreira Leal recorda 
ainda que “A Celer é uma coope-
rativa com estatuto de utilidade 
pública, que aplica na prossecu-
ção da sua atividade o 7.º Prin-
cipio cooperativo, o do interes-
se pela comunidade, apoiando 
instituições, coletividades, as-
sociações e eventos realizados 
na freguesia”. 
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A 
câmara de Paredes dispõe de 
sete espaços de acolhimento, 
equipados com 100 camas, para 
receber pessoas em necessida-

de de isolamento Covid-19.
Os espaços estão disponíveis nos cen-

tros escolares de Baltar, Lordelo 1, Rebor-
dosa, Recarei e Sobreira, na escola do Muro, 
em Rebordosa, e no Jardim Trás de Várzea, 
em Recarei.

A junta de Vilela vai distribuir nos 
próximos dias cerca de três mil 
máscaras laváveis pela população. 

Os equipamentos foram produzidos pela jun-
ta de freguesia com a ajuda de voluntários a 
partir de material doado por empresários.

“Cada morador receberá assim, nos próxi-
mos dias, duas máscaras que podem ser lava-
das e utilizadas com os devidos cuidados. Um 
trabalho que apenas foi possível numa clara 

Paredes tem sete centros de acolhimento
preparados para isolamento

Famílias de Rebordosa
e Recarei já foram

realojadas 

Uma família de Rebordosa, com duas pes-
soas infetadas com Covid-19, foi realojada na 
escola do Muro, enquanto decorre o trata-
mento de quarentena. São dois homens, de 
83 e de 50 anos, que foram sinalizados pela 
GNR por não estarem a cumprir a quarentena.

“Os restantes elementos da família pre-
feriram fi car na sua habitação permanen-
te e estas duas pessoas foram realojadas 
temporariamente na escola do Muro”, ga-
rantiu a presidente da junta, Salomé Santos.

O espaço que estava devoluto foi adapta-
do pela câmara municipal e junta de freguesia 
para receber os dois infetados durante o pe-
ríodo de quarentena.

A família foi realojada na passada quarta-
-feira, 15 abril, tendo sido transportada pelos 
bombeiros de Rebordosa. O apoio alimentar 
está a ser assegurado pela Associação para o 
Desenvolvimento de Rebordosa (ADR).

No início de abril já tinha sido realoja-
da no jardim-de-infância de Trás de Várzea, 

Estes centros foram criados no âmbito do 
Plano de Contingência Municipal aciona-
do devido à pandemia da Covid-19.

No centro escolar de Baltar foram insta-
ladas 29 camas. No centro escolar de Lor-
delo 24 camas, em Rebordosa 10 camas, na 
Sobreira 15 camas, em Recarei 10 camas, 
escola do Muro cinco camas, e jardim de 
infância Trás de Várzea três camas.

De acordo com o relatório divulgado esta 
quarta-feira, 15 abril, pela Direção-Geral de 
Saúde (DGS) o concelho de Paredes regista 
174 casos de infeção.

em Recarei, uma outra família, que tem uma 
pessoa infetada com Covid-19. O espaço foi 
adaptado pela junta de freguesia e pela câ-
mara municipal.

A família vivia numa casa sem condições 
para garantir o isolamento da pessoa infeta-
da, uma mulher de 50 anos, que vive com a 
mãe de 87 e o sobrinho de 22 anos. “Além 
de não ter casa de banho, a casa tem di-
visões separadas por cortinas”, adiantou o 
presidente da junta, Belmiro Sousa. A família 
foi realojada no dia 4 de abril e tem recebido 
apoio alimentar do centro social de Recarei.

Junta de Vilela vai
distribuir pela população

três mil máscaras
demonstração de solidarie-
dade e entreajuda”, adiantou 
a autarquia nas redes sociais.

Em breve a junta de Vilela 
promete divulgar os “rostos 
desta missão”. “Ajude-nos a 
combater esta guerra, ajude-
-nos a vencer, utilize másca-
ra sempre que sair de casa!”, 
apela. 

Escola do Muro, em Rebordosa
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A 
unidade de cuidados continua-
dos em Gandra, Paredes foi en-
cerrada no passado dia 6 abril, 
após a confi rmação de quatro 

casos positivos de COVID-19 na instituição.
Os utentes infetados acabariam por ser 

transportados para o Hospital Padre Américo, 
em Penafi el. Os restantes, cujos testes deram 
negativo, foram colocados na Santa Casa da 
Misericórdia de Paredes.

Seis dos colaboradores fi caram em qua-
rentena em casa, por indicação da Direção 
Geral de Saúde.

Segundo António Rocha, presidente da 
Instituição Particular de Solidariedade Social 
– Olhar Atento, a unidade permanecerá en-

A câmara municipal de Paredes está 
a promover uma aplicação para 
que os munícipes possam encon-

trar na internet os restaurantes que disponi-
bilizam serviço de take-away e entregas ao 
domicílio.

A aplicação móvel Paredes App pode ser 

Instituição em Gandra fecha após
confi rmação de 4 casos positivos 

cerrada durante 15 dias para desinfeção do 
espaço. 

A instituição abriu portas no fi nal de mar-
ço e recebeu 20 utentes que foram transferi-
dos de unidades hospitalares sem que antes 
tenham sido testados para a Covid-19. Cerca 
de uma semana depois alguns doentes apre-
sentaram sintomas compatíveis com o novo 
coronavírus e a instituição pediu a interven-
ção das autoridades de saúde. 

A unidade acabou por ser fechada e uten-
tes e funcionários fi caram isolados lá dentro. 
Depois de serem realizados os testes foram 
confi rmados quatro casos positivos de Co-
vid-19, em “doentes já bastante debilita-
dos e fragilizados”, que foram transportados 
para o Hospital Padre Américo, em Penafi el, 
garantiu o responsável da instituição, Antó-
nio Rocha.

Texto

HELENA NUNES

Câmara promove aplicação
móvel para serviços de take-away

Polícia Municipal cantou
os parabéns a 11 paredenses 

descarregada através da Google Play. 
Todos os estabelecimentos do concelho 

que pretendam divulgar os seus serviços 
na aplicação móvel da câmara municipal 
devem preencher o formulário disponível 
na página da internet da autarquia (www.
cm-paredes.pt).

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

Para além do serviço de proximidade 
e das rondas pelo concelho a apelar 
aos munícipes a fi carem em casa, os 

elementos da Polícia Municipal de Paredes 
também cantaram os parabéns a 11 pareden-
ses no domingo de Páscoa. 

A aniversariante mais nova foi a Jéssi-
ca, de Mouriz, que completou 9 anos. Já a 

mais velha foi uma habitante de Gandra, 
chamada Guiomar, que completou 80 anos 
de vida.

Os agentes da Polícia Municipal passa-
ram ainda pelas freguesias de Paredes, Re-
carei, Vilela, Bitarães, Cristelo e Rebordosa 
para repetir as felicitações aos munícipes 
que faziam anos. 

Junta de Lordelo tem
plataforma para comércio local

A junta de freguesia de Lordelo lançou 
um site que visa apoiar o comércio 
tradicional nesta altura de pandemia.

O projeto “Comprar em Lordelo” “sur-
ge da necessidade de criar um canal de 
compra e venda e de entreajuda ao co-
mércio local nestes tempos complicados 
que vivemos, de Estado de Emergência, 
por força da pandemia”, explica a autar-
quia local.

“Diz a sabedoria popular que ‘a neces-
sidade aguça o engenho’ e foi nesse pres-
suposto que a junta de freguesia de Lorde-
lo criou esta plataforma online de forma a 

aproximar os lordelenses e, assim, contri-
buir de uma forma positiva, para a revita-
lização e dinamização do comércio local”, 
acrescenta a junta de freguesia. 

As empresas que se queiram inscrever 
têm de preencher um formulário que está dis-
ponível na plataforma www.compraremlor-
delo.pt. A inscrição é gratuita.

Nesta plataforma são disponibilizadas várias 
informações, incluindo contactos diretos das 
empresas e uma lista dos restaurantes da cida-
de com serviços de take-away. Há também um 
espaço dedicado para as empresas de vários ra-
mos que asseguram entregas ao domicílio.
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Peregrinação de maio em Fátima
celebrada sem peregrinos

A 
peregrinação de maio 
ao Santuário de Fá-
tima será este ano 
celebrada sem a pre-

sença física de peregrinos, devido 
à pandemia do novo coronavírus. O 
Santuário de Fátima decidiu, ainda 
assim, manter as principais celebra-
ções na basílica da Nossa Senhora 
do Rosário, que serão presididas 
pelo cardeal D. António Marto, e 
transmitidas pelos meios de comu-
nicação social e digital.

Suspender esta peregrinação de 
maio nos moldes habituais é “um 
ato de responsabilidade pastoral 
e também um profundo ato de fé”, 
sublinha o Santuário, que comunica 
“com o coração em lágrimas”, por 
saber da importância deste momento 
para milhares de peregrinos.

O cardeal refere que, mesmo a 
partir de casa, este momento po-
derá ser vivido em espírito de pere-
grinação: “O recinto do santuário 
estará vazio, mas não deserto. 
Ainda que separados fi sicamen-
te, estaremos todos aqui espiri-
tualmente unidos como Igreja 
com Maria, de modo intenso, com 
o coração cheio de fé”. “Não se 
peregrina só a pé e com os pés ou 
com a deslocação física”, mas tam-
bém “com a mente e o coração”, 
ou seja, “fazendo uma peregri-
nação interior na busca de luz e 

de verdade, de regeneração e de 
cura, de conforto espiritual e de 
paz”, sublinhou.

António Marto lamentou que 
os mais de 180 grupos inscritos até 
ao início da pandemia se tenham 
visto obrigados a cancelar a pere-
grinação e lembra que a alteração 
da forma de celebração também 
representa para o santuário “um 
momento muito difícil”.

“Não poderemos peregrinar 
em maio, mas poderemos fazê-
-lo noutra altura. Aliás, devemos 
fazê-lo noutra altura em ação de 
graças”, defendeu.

OCDP e Obra
Bem-fazer já
cancelaram 

as peregrinações
Este ano, seriam mais de mil os 

peregrinos, divididos em três grupos, 
a partir de Paredes em direção ao San-
tuário de Fátima. A pandemia acabou 
por afetar os planos das três institui-
ções do concelho que organizam a 
peregrinação a Fátima há vários anos. 

A Obra de Caridade ao Doente 
e Paralítico (OCDP) e a Associação 
Nossa Senhora dos Remédios – 
Obra do Bem-fazer decidiram mes-
mo cancelar a viagem deste ano. 

“Tínhamos 420 pessoas ins-
critas e mais 40 em lista de espe-
ra em caso de desistências, mas 
tivemos mesmo de cancelar este 

ano por causa da pandemia”. A 
instituição tem estado a contactar 
os peregrinos para saber se preten-
dem manter a inscrição e mais de 
metade já aceitou. “Os restantes 
vão receber o dinheiro de volta”, 
garante António Pinto. O cance-
lamento da peregrinação vai ter 
implicações fi nanceiras na vida da 
instituição que apoia doentes e pa-
ralíticos, tanto na cedência de equi-
pamentos, como cadeiras de rodas, 
camas, andarilhos, etc, como nou-

tro tipo de iniciativas. “É claro que 
haverá um impacto fi nanceiro, 
mas a instituição tem um fundo 
de maneio para se ir mantendo e 
uma direção empenhada em tra-
balhar para que nada falte. Ainda 
agora fi zemos obras na cozinha e 
numa garagem e grande parte do 
trabalho foi feito por voluntários 
e elementos da direção”, sublinha 
António Pinto.

A OCDP organiza a peregrina-
ção a Fátima desde que foi consti-
tuída, há 48 anos, sendo apoiada 
por um grupo de 90 voluntários. 

O mesmo aconteceu com a Obra 
do Bem-fazer, que já contava com 
cerca de 500 inscritos. “Fomos das 
primeiras instituições de Paredes 
a desistir. Não havia mesmo condi-
ções para o fazer este ano”, explica 
o tesoureiro da instituição. Apesar da 
maioria dos inscritos ter optado por 
manter a inscrição para o próximo 
ano, Luís Almeida reconhece que o 
prejuízo continuará a ser grande para 
a instituição. “Continuamos a ir uma 
vez por mês ao Banco Alimentar 
buscar alimentos para os cabazes e 
a ter outras despesas com viaturas 
sem que entre dinheiro ou subsí-
dios na instituição”, sublinha. 

A instituição continua a apoiar 
mensalmente 50 famílias carencia-
das do concelho com cabazes de 
alimentos e a disponibilizar camas 
e outros equipamentos a pessoas 
necessitadas. 

Rancho Regional 
quer adiar

para outubro

Ao contrário das outras duas 
instituições, o Rancho Regional 
de Paredes optou por adiar a pe-
regrinação para outubro, “se exis-
tirem condições para isso”. “As 
três datas mais marcantes do 
Santuário de Fátima são maio, 
agosto e outubro. Como em 
agosto normalmente faz mais 
calor optamos pelo 13 de outu-
bro”, explica o presidente da insti-
tuição Vítor Nogueira, admitindo 
que mais de 90% das pessoas que 
estavam inscritas aceitou fazer a 
peregrinação nessa data.

A mudança de data obrigou 
a instituição a acautelar a dispo-
nibilidade dos pavilhões para as 
dormidas e o grupo de 40 volun-
tários que acompanha os peregri-
nos, dando apoio na alimentação 
e enfermagem.

O grupo deverá sair de Pare-
des no dia 6, tendo previstas seis 
etapas, de cerca de 40 quilóme-
tros diários, antes da chegada ao 
Santuário, no dia 11 de outubro. O 
ponto alto das celebrações acon-
tece a 13 de outubro, Dia Nacional 
do Peregrino, e da última peregri-
nação internacional aniversária 
deste ano à Cova da Iria.



8 Quinta-feira 16 de abril de 2020

PUB PUB

Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
Telf./Fax.: 255 783 633  ●  Telm.: 913 660 844 | 914 613 916
geral@fmferraz.pt  ●  www.fmferraz.pt

PUB

Sociedade

O 
núcleo regional do 
norte da Liga Por-
tuguesa Contra o 
Cancro criou uma li-

nha telefónica gratuita para apoiar 
doentes oncológicos na região Nor-
te durante esta pandemia.

A linha de apoio oncológico Co-
vid-19 (800 919 232) permitirá “con-
tinuar a apoiar os doentes onco-
lógicos e a reforçar os apoios dis-
poníveis, nesta fase difícil que to-
dos vivemos, mas principalmente 
os doentes oncológicos, que têm 
o sistema imunológico debilitado 
e suscetível a inúmeras infeções”, 

Empresa de Lousada
oferece máscaras ao
Paredes Golfe Clube

Doentes oncológicos da região norte
têm linha de apoio gratuita

refere a instituição.
Os contactos telefónicos para o 

número 800 919 232 são gratuitos e 
podem ser feitos de segunda a sex-
ta-feira, entre as 8h30 e as 17h30. 
Através desta linha os doentes po-
dem esclarecer dúvidas, nomeada-
mente de âmbito técnico e cien-
tífi cos, de apoio social e jurídico e 
solicitar os serviços de apoio social 
e económico, o serviço de entrega 
de refeições e consultas de psico-
-oncologia via telefone.

Pode também solicitar a com-
pra e entrega de medicamentos de 
farmácia e de bens alimentares e a 
entrega de medicamentos hospita-
lares.

O núcleo regional do norte 

da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro tem protocolos estabelecidos 
com diversas unidades hospitala-
res (Hospital de São João, o Insti-
tuto Português de Oncologia do 
Porto (IPO Porto), o Centro Hospi-
talar do Porto, o Centro Hospitalar 
de Vila Nova de Gaia / Espinho, a 
Unidade de Saúde Local de Mato-
sinhos e o Hospital Pedro Hispa-
no) que permitem aos colabora-
dores efetuar o levantamento da 
medicação oncológica de ambu-
latório no hospital para entregar 
em casa dos doentes.

Grande parte dos serviços e ati-
vidades do núcleo continuam sus-
pensos devido ao plano de contin-
gência COVID-19

Texto

HELENA NUNES

Uma empresa de Lousada 
ofereceu máscaras laváveis 
aos atletas e staff  do Pare-

des Golfe Clube (PGC). Em comunica-
do, o clube garante que as máscaras 
devem chegar esta semana a tempo 
de preparar o regresso aos treinos no 
Campo do Aqueduto, em Paredes.

A Konceptil, empresa liderada 
por um associado do PGC está a 
produzir máscaras reutilizáveis, que 

podem ser lavadas até 90 vezes.
“São uma alternativa às más-

caras cirúrgicas descartáveis e uma 
das sugestões da Ministra da Saúde 
e do Bastonário da Ordem dos Mé-
dicos para quando os portugueses 
saírem de casa para trabalhar, fazer 
compras no Supermercado ou na 
farmácia”, refere o clube em comuni-
cado, agradecendo a oferta dos pro-
dutos fabricados em Portugal. 

40 voluntários recebem formação
para apoiar IPSS’s do concelho

Detidas 142 pessoas por
crime de desobediência 

A GNR e a PSP detiveram, 
desde o início da renova-
ção do Estado de Emer-

gência, em vigor desde as 00h00 do 
dia 3 de abril, 142 pessoas por crime 
de desobediência. 

Os últimos dados revelados pelo 
Ministério da Administração Interna 
mostra que 31 pessoas foram deti-
das por desobediência à obrigação 
de confi namento obrigatório, 66 
por desobediência ao dever geral 
de recolhimento domiciliário e 9 
por desobediência de interdição de 
circulação fora do concelho no pe-
ríodo da Páscoa.

As autoridades detiveram ainda 

13 pessoas por desobediência ao 
encerramento de estabelecimen-
tos, 9 por resistência e 14 por viola-
ção da cerca sanitária de Ovar.

No mesmo período foram en-
cerrados 354 estabelecimentos por 
incumprimento das normas estabe-

lecidas. 
No primeiro período de Estado 

de Emergência, que vigorou de 22 
de março a 2 de abril, já haviam sido 
detidas 108 pessoas por crime de 
desobediência e encerrados 1708 
estabelecimentos comerciais.

A câmara de Paredes, em 
parceria com a Sensum, 
está a dar formação a 

cerca de 40 voluntários recrutados 
na Bolsa de Voluntariado do “Banco 
Local de Voluntariado” da autarquia 
de apoio na resposta à pandemia 
Covid-19, para proteger as pessoas 

idosas e mais vulneráveis dos lares 
de idosos do concelho.

“A formação “Capacitação de 
Cuidadores de Pessoas Depen-
dentes” - E-Learning ”decorre onli-
ne e visa dar resposta em caso de 
necessidade às Instituições Par-
ticulares de Solidariedade Social 

– IPSS’S do Concelho de Paredes 
que possam não ter recursos hu-
manos sufi cientes para continuar 
a sua atividade”, refere a autarquia.

A iniciativa formativa abordará 
os cuidados gerais a ter com pes-
soas idosas em situação de isola-
mento.
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Quatro dirigentes da região 
que desenvolvem atividade 
associativa em instituições 
ligadas à inclusão enviaram 

ao Governo um pedido de medidas de 
proteção do emprego para pessoas com 
deficiência e incapacidade nesta altura de 
pandemia. 

Adão Barbosa, presidente da delegação 
de Paredes da Associação Portuguesa de De-
fi cientes, Cristiano Magalhães, embaixador 
da Associação Salvador e associado da APD, 
Gonçalo Novais, diretor do jornal Penafi el 
Magazine e Vítor Lopes, dirigente da Inclusão 
Sobre Rodas Associação, são os nomes dos 
quatro homens que pretendem apelar às en-
tidades governativas para o reforço de medi-
das de proteção e estabilização dos postos de 
trabalho de pessoas com defi ciência e incapa-
cidade, bem como da agilização de medidas 
de promoção futura do emprego entre esta 
parte da população nacional.

“A realidade da falta de emprego entre 
as pessoas com defi ciência em Portugal 
é dramática, e os números são bastante 
preocupantes. Urge, pois, garantir a prote-
ção das pessoas já integradas no mercado 
de trabalho, impedindo um enorme pro-
blema social que se pode criar por falta de 
medidas”, sublinham os dirigentes. 

A vulnerabilidade social deste sector da 
população é a principal razão apontada para 
esta mobilização junto do Governo. “Na imi-
nência de tempos difíceis para o país”, os 
responsáveis garantem que “há muitos por-
tugueses em situação frágil” e as pessoas 
com defi ciência e incapacidade estão na “li-
nha da frente para serem excluídas de um 
mundo laboral já de si pouco favorável para 
elas”, se nada for feito em sentido inverso.

Pessoas com defi ciência da região pedem
medidas de apoio e proteção do emprego

Texto

HELENA NUNES Prorrogação dos estágios 
e isenções fi scais

às empresas 

A estabilização laboral das pessoas já in-
tegradas no mercado de trabalho deve ser 
uma prioridade imediata do Governo, dizem 
os responsáveis, nomeadamente entre as 
pessoas com defi ciência e incapacidade que 
tenham um contrato a termo ou estejam in-
tegrados em medidas de apoio à contratação. 

Os responsáveis propõem ainda a conce-
ção de isenções fi scais às empresas privadas 
que empreguem pessoas com defi ciência e 
incapacidade e a prorrogação automática, até 
um período máximo de dois a três anos, de 
todos os estágios profi ssionais ou contratos 
de emprego-inserção já em vigor.

Paralelamente a isto, os dirigentes defen-
dem a importância de dinamizar as medidas 
já existentes e acelerar processos para a inte-
gração no mercado de trabalho, com especial 
destaque para o contrato de emprego apoia-
do em mercado aberto. 

“Este é o tempo ideal para Portugal 
mostrar que é uma sociedade inclusiva. 
Em momentos complexos como os que 
vivemos, o nosso país tem dois caminhos 
distintos. Ou faz uma aposta excecional ao 
nível da inclusão social e laboral, com me-
didas também elas excecionais e ajustadas 
às enormes exigências sociais que enfren-
tamos, ou então arriscamo-nos a ter todo 
este conjunto de pessoas a ser condena-
das a uma exclusão social permanente, em 
muitos casos defi nitiva”. 

Os responsáveis garantem que as pessoas 
com defi ciência e incapacidade querem de-
sempenhar um papel no esforço coletivo de 
reerguer o país depois da crise. “Somos uma 
grande mais-valia para o país, mas ainda 

somos discriminados e ostracizados no 
acesso a oportunidades de emprego e rea-
lização profi ssional. E é pelo emprego que 

podemos ser uma grande mais-valia para 
a comunidade, e conquistar a nossa verda-
deira autonomia e integração”, frisam.

Dirigentes de associações com pessoas de� cientes

Mais de mil ambulâncias e 30 instala-
ções, como lares de idosos e esta-
belecimentos hospitalares, foram 

descontaminados pelo núcleo de matérias pe-
rigosas da Unidade de Emergência de Proteção 
e Socorro da GNR desde o início da pandemia.

Em comunicado, a GNR explica que este 
núcleo é uma estrutura com cerca de 60 mi-
litares, altamente especializados em matérias 
perigosas e agentes NRBQ (nucleares, radioló-
gicos, biológicos e químicos).

No âmbito da intervenção em instalações, 
este núcleo especial tem vindo a ser aciona-
do diariamente, nomeadamente para proce-

GNR descontaminou mais de 1000
ambulâncias e 30 estabelecimentos

der à descontaminação de estabelecimentos 
hospitalares, IPSS’s, lares de idosos, creches, 
centros de dia, e outro tipo de infraestruturas, 
como as viaturas da própria GNR.

Aquela força de segurança está a garan-
tir o funcionamento ininterrupto, em Lisboa 
e no Porto, de duas linhas de descontamina-
ção exclusivas para ambulâncias e viaturas 
médicas de emergência e reanimação (VMER) 
do Instituto Nacional de Emergência Médica 
(INEM), da Cruz Vermelha Portuguesa e de 
corporações de bombeiros de todo o país.

Em média são descontaminadas 50 viatu-
ras por dia, acrescenta a GNR.
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Cancelados campeonatos seniores
da Associação de Futebol do Porto

Texto

HELENA NUNES

temos quatro séries sobem as duas equi-
pas que têm mais pontos? É um critério 
que acaba por ser injusto para as equipas”, 
frisa.

Para já a FPF limita-se a dizer que irá co-
municar com a “maior brevidade possível” 
de forma a esclarecer esta situação. 

A 
Associação de Futebol do Por-
to (AFP) anunciou na passada 
quarta-feira, dia 8 abril, em co-
municado, o cancelamento de 

todas as competições seniores de futebol e 
futsal, masculino e feminino, devido à pande-
mia da Covid-19.

A decisão surge depois de a Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) ter dado por ter-
minados os campeonatos seniores não profi s-
sionais por “não estarem reunidas as condi-
ções de saúde pública para que os clubes 
possam treinar e competir em segurança”.

A suspensão defi nitiva determinada pela 
AF Porto anula as descidas de divisão, mas 
mantém as promoções. Em igualdade de 
circunstâncias com o já determinado nos es-
calões jovens, a AFP anunciou que “subirão 
à divisão superior os clubes que se encon-
trarem nos lugares de acesso (classifi cados 
nos primeiros lugares) na data em que foi 
determinada a suspensão”, ou seja, no dia 
10 de março, “não havendo, consequente-
mente, descidas”.

“Se no escalão de topo superior não 
ocorrerem subidas para o nacional, exce-
cionalmente, este escalão, sofrerá o au-
mento necessário para inclusão dos clubes 
devidos, situação que será corrigida na 
época seguinte”.

No concelho de Paredes há várias equipas 
a competir nesta que é a maior associação de 
futebol do país. Com a suspensão dos cam-
peonatos, há equipas que “fi cam pelo ca-
minho” na luta pela promoção e outras que 
acabam por “escapar milagrosamente” à 
descida de divisão.

Campeonato de Portugal

Divisão de Elite

O União de Paredes vai manter-se no 
Campeonato de Portugal, prova que termi-
nou aquando da suspensão no 8.º lugar, com 
34 pontos.

Sobre esta decisão, o presidente do clube 
diz que se podia ter aguardado mais tempo 
para ver se era possível retomar o campeo-
nato. António Pedro Silva compreende “a 
preocupação da Federação com o momen-
to que estamos a viver”, mas garante que 
“O Paredes preferia ter a oportunidade de 
disputar o campeonato até ao fi m”. 

“Quem esteve até agora nestas circuns-
tâncias também estava mais uma semana 
ou duas. Ao suspenderem o campeonato 
vai ser difícil as equipas terem um retorno”, 
sublinha.

O União de Paredes terminou a época 
com um resultado positivo, mas António Pe-
dro Silva manifesta dúvidas sobre os moldes 
em que se jogará na próxima temporada. “Di-
zem que vão subir dois clubes à II Liga. Se 

Na divisão de elite, série 2, o Rebordosa 
era a única equipa do concelho que ainda 
almejava chegar aos lugares de subida, vis-
to que se encontrava na 4.ª posição, com 41 
pontos (a cinco do Sobrado, 2.º classifi cado).

Joaquim Barbosa concorda com a decisão 
da AFP de cancelar as provas e diz que “os 
clubes não podiam estar muito mais tem-
po sem saber se os campeonatos iam ser 
reativados”. Apesar da decisão, o presidente 
do clube mantém a esperança de que a divi-
são de elite seja uma “prova de exceção”. 

“Na elite não sobe ninguém para o 
Campeonato de Portugal. A AFP vai subir 
quatro clubes na Divisão de Honra e a Eli-
te vai fi car com 18 clubes em cada série. Se 
o Tirsense subisse seria injusto porque o 
Rebordosa e o Sobrado estiveram bastan-
te tempo nos primeiros lugares. Mas acho 

que isso não vai acontecer”.
O dirigente reconhece alguma frustração 

dentro do clube, face às ambições que exis-
tiam para esta fase do campeonato. 

O Rebordosa está agora concentrado em 
assegurar o regresso à Taça de Portugal. Joa-
quim Barbosa tem estado em contacto com a 
AFP para “defender o direito do clube de re-
presentar a associação na prova”. “Estamos 
convencidos que iremos conseguir. Se foi 
tudo anulado, a Taça de Portugal não aca-
bou e nós temos o direito de jogar a prova 
na próxima época.”, reforça.

Também o Aliados de Lordelo e o Aliança 
de Gandra se encontravam em competição 
na mesma prova. Os gandrenses estabelece-
ram-se na 8.ª posição, com 36 pontos. Já os 
homens de Lordelo terminaram no 10.º posto, 
com 34 pontos.

Cândido Silva, presidente do Aliança de 
Gandra, concorda com a decisão da AFP de 
cancelar os campeonatos, mas assume algu-
mas dúvidas quanto às subidas e descidas: 
“Para já ainda está tudo confuso. Ao que 
sei os clubes não foram ouvidos e, por isso, 
vamos aguardar mais um tempo para sa-
ber qual a decisão”. 

Quanto à classifi cação da equipa sénior, o 
dirigente assume que é positiva, embora esti-
vesse apostada em subir um ou dois lugares 
na fase fi nal da prova. 

Também o presidente do Aliados de 
Lordelo, Filipe Carneiro, considera que a 
decisão da AFP foi a mais sensata, embora 
peque por tardia porque deixou os clubes 
muito tempo na indefinição. Quanto às su-
bidas de divisão, Filipe Carneiro diz que o 
critério da associação é justo, embora re-
conheça que as equipas que ainda tinham 
ambições de chegar ao play-off possam 
sentir-se injustiçadas: “A solução ideal era 
termos condições para acabar o campeo-
nato. Mas como não há condições a as-
sociação acabou por encontrar a solução 
mais sensata para resolver o problema, 
garantindo sempre que não desce nin-
guém”. 

Filipe Carneiro reconhece ainda que o 
10.º lugar não é um resultado satisfatório 
para o Aliados de Lordelo, que ambiciona-
va estar na luta pelos lugares cimeiros. O 
dirigente admite que a equipa enfrentou 
vários contratempos ao longo da época, 
que não permitiram recuperar na fase final 
do campeonato.
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O 
coronavírus entrou em cam-
po com efeitos devastado-
res na sociedade e o futebol 
não é exceção. Os clubes do 

concelho estimam perdas desastrosas na 
próxima época, sobretudo no que toca aos 
patrocínios das empresas, que também vão 
sofrer o impacto da crise.

Neste cenário, os dirigentes são unâni-
mes em pedir mais apoios da FPF e da AFP. 
No caso do União de Paredes, o presidente 
considera que a linha de crédito anunciada 
pela FPP para o pagamento de salários não é 
solução para os clubes. “Se os clubes estão 

Clubes pedem mais apoios fi nanceiros
mal ainda fi carão pior com recurso ao cré-
dito. Acho que a FPF devia era atribuir um 
subsídio aos clubes”.

Também no Aliados de Lordelo, o pre-
sidente acredita que a AFP deve encontrar 
outras medidas de apoio. Filipe Carneiro 
reconhece que o futebol neste momento 
não deve ser uma prioridade, mas assume 
que os cubes têm uma importante função 
social que será posta em causa. “Além das 
equipas seniores, os clubes têm a seu car-
go a formação de centenas de atletas e, 
se não forem apoiados, essa função será 
posta em causa porque as empresas estão 

a atravessar difi culdades e vão cancelar 
muitos dos apoios. Não conseguimos for-
mar um plantel ou fazer o que quer que 
seja porque não sabemos que apoios va-
mos ter e quando vamos ter. A AFP vai ter 
aqui um papel preponderante”, sublinha o 
dirigente, acrescentando: “Um dos apoios 
poderia passar por isentar os clubes de 
pagar as inscrições dos jogadores na pró-
xima época, como já aconteceu com o fu-
tebol feminino”. 

A ideia também agrada a Cândido Silva, 
presidente do Aliança de Gandra, que além 
das inscrições defende que a AFP devia dar 

mais flexibilidade de pagamento. “Os 
clubes distritais vivem dos carolas e 
neste momento esperamos uma aber-
tura muito grande da associação para 
aliviar os problemas de tesouraria dos 
clubes”, frisa.

O presidente do Nun’Álvares é da 
mesma opinião. Ricardo Costa defende 
que a AFP tem a “obrigação” de ajudar 
os clubes, porque até agora foram eles a 
ajudar a associação. “Estamos a falar de 
uma empresa com uma grande mar-
gem de lucro que deve ser reinvestida 
nos clubes”. 

Divisão de Honra

1.ª e 2.ª Divisão

Na divisão de honra, série 2, o Nun’Álva-
res acabou por “morrer na praia”, depois de 
ter perdido o lugar de acesso à subida, na jor-
nada anterior à suspensão do campeonato. A 
equipa de Recarei era uma das candidatas à 
subida, mas com o cancelamento do campeo-
nato acaba por terminar na 4.ª posição, com 
41 pontos.

O presidente Ricardo Costa não concorda 
com a decisão da AFP e assume a frustração 
pelo 4.º lugar alcançado pela equipa: “Tive-
mos a infelicidade de perder o último jogo, 
senão estaríamos numa posição de subida. 
Mas mesmo que estivéssemos seríamos 
contra. Teria sido mais sensato aguardar 
para ver se existiam condições para pro-
longar os campeonatos e fazer pelo menos 
um play-o�  para decidir as subidas e desci-
das”. O dirigente defende ainda: “Da manei-
ra como o campeonato estava a correr tí-
nhamos a esperança de subir. Sentimo-nos 
frustrados. Ainda faltavam sete jornadas e 
tínhamos um novo treinador que nem se-
quer conseguiu preparar este ataque fi nal. 
Foi uma época para esquecer”.

Ricardo Costa recorda que a Federação 
Portuguesa de Futebol teve uma posição di-
ferente nesta questão das subidas e descidas 
e diz que o Nun’Álvares não se revê nesta de-
cisão “isolada” da AFP. Para o dirigente reca-
redense a decisão não é bem aceite, mesmo 
que o Nun’Álvares benefi cie da subida de di-
visão. “Somos sempre contra estas subidas 
de secretaria. Gostávamos de subir dentro 
de campo”.

Na 1.ª divisão, série 1, competem Parada, 
Vandoma e Sobreirense. A equipa que mais 
benefi ciou desta decisão foi o Vandoma que 
terminou a prova com apenas mais um pon-
to do que as equipas que se encontravam na 
zona de descida. 

Parada e Sobreirense terminaram no 7.º 
e 11.º lugares, com 31 e 23 pontos, respetiva-
mente. 

Cirilo Neves, presidente do Vandoma, 
reconhece que o resultado acabou por ser 
positivo, mas o clube preferia ter conseguido 
disputar as últimas jornadas. “Tínhamos um 
jogo a menos com o último classifi cado e 
logo aí podíamos conseguir subir três ou 
quatro lugares. Ainda assim, o resultado fi -
cou bom para nós, mas gostávamos de ter 
jogado as outras jornadas” garante. 

Na série 2 da mesma divisão o Sobrosa 
“escapou milagrosamente” à despromoção 
com a suspensão do campeonato. A equipa 
encontrava-se na zona de descida, em 15.º lu-
gar, com 21 pontos.

O presidente Fernando Santos também 
reconhece que a decisão foi positiva, mas 
sublinha que nos próximos jogos o Sobrosa 
ia jogar em casa contra os adversários diretos. 
“Acho que as coisas iam sorrir para o nosso 
lado porque íamos reforçar a equipa com 
três jogadores da elite. Ainda assim, o re-
sultado acaba por ser positivo”.

Na 2.ª divisão, série 1, o USC Baltar é a úni-
ca equipa do concelho a competir nesta pro-
va e terminou na 15.ª posição, com 23 pontos.
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● Clube de Jornalismo    ●   Escola Básica e Secundária de Sobreira

Feliz Dia do π (pi)

da Geometria, mas foi adiada para 
quando for oportuno, devido ao pla-
no de contingência do COVID-19.

O mês foi escolhido porque no 
dia 14 se comemora o Dia do Pi, data 
que se celebra desde 1988 e que, por 
sua vez, foi eleita pelo valor atribuído 
aπ, aproximadamente 3,14. Nos Esta-
dos Unidos, o mês é indicado antes 
do dia (março, 3.º mês do ano; dia 
14).

A letra grega Pi é uma famosa 
constante matemática e o valor do Pi 
é obtido a partir da divisão do com-
primento de uma circunferência pela 
medida do diâmetro dela, a reta que 
liga um ponto a outro passando pelo 
centro obrigatoriamente.

Há algumas coincidências asso-
ciadas ao dia 14 de março: Albert 
Einstein nasceu nesse dia em 1879 e 
Stephen Hawking faleceu neste dia 

em 2018.
Há quem diga que a Matemática 

está em todo o lado. Desejamos a todos 
os matemáticos, a quem adora mate-
mática e também a quem menos gosta 
dela ou até a teme: Feliz Dia do Pi!

N
a Escola Básica de Sobrei-
ra, março foi dedicado à 
Matemática. 

Os docentes convida-
ram os alunos a construir algarismos 
de diferentes formas e materiais e de-

coraram o polivalente com os trabalhos 
dos alunos. Foram também realizadas as 
fi nais dos jogos matemáticos para apurar 
os vencedores. No dia 13 de março, este-
ve prevista a realização de uma palestra 
para encarregados de educação acerca 

Numa altura em que as rotinas se 
alteram e há a tendência para 
uma maior inatividade física, 
pode verifi car-se um aumento 

da retenção de líquidos. A sensação de per-
nas pesadas ou barriga inchada tem os dias 
contados!

Deixamos-lhe algumas dicas úteis para 
prevenir a retenção de líquidos:

1. Beber bastante água ou chá. Para 
calcular a quantidade de água que precisa 
ingerir todos os dias: 35ml x peso corpo-
ral (em kg). Evitar a ingestão de bebidas 
alcoólicas.

2. Comer várias vezes ao dia, man-
tendo horários normais para refeições, e 
tentar confecionar comidas mais saudá-
veis, visto haver mais tempo para a confe-
ção das mesmas. Reduzir, também, o con-
sumo de sal.

3. Usar roupa confortável e larga. 
Roupa apertada difi culta o trabalho do sis-
tema circulatório.

4. Manter a atividade física: a Orga-
nização Mundial de Saúde recomenda que 
todos os adultos saudáveis realizem 30 mi-
nutos diários de atividade física de intensi-
dade, pelo menos, moderada. Pode tentar 
andar o mais possível pela sua casa (subir 
e descer escadas, caso as tenha), realizar as 
suas atividades domésticas, tratar do seu 
jardim/horta, e até dançar.

5. Evitar fi car mais de 30 minutos se-
guidos na posição de sentado, reclina-
do ou deitado (enquanto está acordado). 
Levante-se ou ande pela casa enquanto 
fala ao telemóvel. Levante-se ou ande pela 
casa durante os intervalos publicitários te-
levisivos, por exemplo.

6. Ao longo do dia, coloque-se na pon-
ta dos pés e, depois, em calcanhares, em 
movimentos lentos e repetidos, as vezes 
que quiser, para ativar a circulação.

7. Se o inchaço se verifi car nas mãos, 
mova os punhos em movimentos circula-
res, várias vezes ao dia.

8. Se trabalhar ao computador/tablet 
a partir de casa, vá alternando as posições 
de sentado e de pé.

9. Elevar as pernas, à altura do tronco, 
sempre que estiver na posição de deitado 
(pode usar almofadas para o efeito).

Equipa de Saúde Estética Intensiva
CLÍNICAS NUNO MENDES

Conselhos
para diminuir

a retenção
de líquidos
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“Não quero nada, obrigado.” é o que res-
pondo sempre ao Sr. Ramiro, quando entro 
no seu café acompanhado pelo meu livro de 
escrita.

Hoje o dia está agitado como eu! As pes-
soas não param, tal como a minha mente! É 
mais um em que tudo se passa e, ao mesmo 
tempo, em que nada se passa. Mais um em 
que toda a gente faz tudo e, ao mesmo tempo, 
em que toda a gente não faz nada. Mais um 
em que toda a gente faz tudo e em que toda 
a gente não faz nada sem se dar conta disso. 

“Quais serão os sonhos destas pessoas, 
que passam dias e tardes no café, preocu-
padas com futilidades que nada lhes acres-
centam?” é o que pergunto a mim próprio, 
quando estou no café acompanhado pelo 
meu livro de escrita.

No mês passado, assisti a uma conversa 
entre amigos que me deixou pensativo. Es-
tavam a comparar os likes que tinham nas 
suas redes sociais e ainda os looks do seu dia 
a dia. 

“Será mais importante um like numa 

Conto a Partir da “Mensagem”
de Fernando Pessoa – António Vieira

● Hélder, João, José, Juliana, 12.ºA

rede social que o próprio momento em si? 
Que estavam a pensar entre amigos? Por 
que é que, ao invés de se preocuparem com 
o que vão vestir, não valorizam e se preocu-
pam mais com as boas ações que podem ter 
durante esse dia?” Estas e outras tantas como 
estas são as dúvidas que me assaltam.

Bem… Mas vamos à pior parte do mês 
passado, aquilo que me motivou a voltar a 
escrever mais uma página deste meu compa-
nheiro.

Numa noite, estava a deslocar-me para 
casa, quando ouvi gritos vindos de um beco 
sombrio e silencioso. Fui ver o que se passa-
va e qual não foi o meu desespero ao ver que 
uma rapariga estava a ser violada. Nem sei 
como dizer isto, mas a verdade é que fi quei 
perplexo no meu desespero, não consegui 
fazer absolutamente nada e ainda fugi para 
casa mergulhado na minha tristeza e desilu-
são por não ter conseguido tomar uma atitu-
de que impedisse aquele desastre.

Demorei duas semanas para conseguir 
sair de casa, e outras duas semanas para voltar 

..................................................................................................................................................................................................................
● Inês Filipa Lázaro Valério, n.º 11, 12.º C

O Regresso

a abrir o meu livro e escrever isto. Custa abrir 
algo onde que, constantemente, apreciava as 
pessoas e as atitudes delas, para, neste caso, 
avaliar e condenar a minha própria atitude.

Foi então, há precisamente duas semanas, 
que tive um rebate de consciência: “ Não bas-
ta apreciar e escrever, eu também preciso de 
agir, de tomar atitudes, quando é necessário.”

 E a verdade é que algo em mim mudou, 
depois da questão que me assaltou. Come-
cei a não conseguir fi car calado nem guardar 
tudo o que pensava e sentia para mim e para 
este caderno. Os meus pensamentos começa-
ram a acalmar e a minha voz começou fi nal-
mente a sair!!

Tudo isso começou, quando, num episó-
dio de violência, eu me dignei a levantar-me 
e a intervir, não como violência, mas com a 
minha palavra. E, desde aí, seguiram-se vários 
episódios em que eu não consegui, simples-
mente, ouvir e calar.

Ouvi pessoas a avaliar outras, consoante 
os seus bens materiais; ouvi pessoas a julgar 
o caráter de outras sem olharem para si pró-

prios; ouvi pessoas a aproveitarem-se de ou-
tra que não tinha tantas possibilidades; vi os 
mais favorecidos a gozar com os menos fa-
vorecidos… E em todos esses episódios, eu 
não me calei!! Disse que o materialismo não 
nos leva a lado nenhum, que os bens mate-
riais que uma pessoa possui não fazem dela 
uma pessoa melhor ou pior; disse que não 
podemos julgar atitudes sem antes disso 
olhar para as nossas próprias atitudes, pois 
podemos cair no erro de criticar algo que 
também fazemos; disse que não é por se-
rem mais ricos ou mais favorecidos que têm 
o direito de se sentirem superiores e muito 
menos de desvalorizar quem quer que seja.

Concluindo, com toda esta história, per-
cebi que há males que vêm por bem. Há 
coisas pelas quais passamos que nos tor-
nam pessoas melhores, e o meu caso é um 
exemplo disso. Deixei de apenas observar e 
escrever e passei a observar e a transportar 
o meu dom da escrita para o dom da pala-
vra-voz de denúncia, que até então, não sa-
bia que tinha!

Acordo sobressaltado com uma súbita 
sensação de frio, que preenche cada parte 
do meu corpo. Rapidamente me apercebo, 
pela familiaridade que as tábuas de madei-
ra me causam, que me encontro numa nau. 
Com um solavanco, movo-me bruscamente 
para a frente, e sentindo-me ligeiramente 
nauseado tento, com muito esforço, abrir os 
olhos.

Agora de pé, e menos indisposto, aper-
cebo-me, apesar da neblina que difi culta a 
minha visão, de que havia chegado a terra. 
Já fora da embarcação, avisto algumas pes-
soas que, apesar da minha presença, passam 

Conto a partir de Mensagem, de Fernando Pessoa
por mim como se eu aqui não estivesse. De 
repente, e despertando-me dos meus pen-
samentos, avisto um vulto que se dirige até 
mim.

-Ah! - exclama- se não é que é o tão aguar-
dado El-rei D. Sebastião! Tantos anos esperei 
por si, mais especifi camente quatro séculos.

-Mas quem sois vós? -pergunto o mais 
confi ante possível, tentando esconder a mi-
nha confusão.

-Ora essa, que indelicadeza a minha! Sou 
o Nevoeiro. - responde sem hesitar, esta fi gu-
ra, de barbas longas e olhos azuis, que apa-
rentava, pelas suas rugas e postura curvada, 

uma certa debilidade.
-Onde é que estamos? - pergunto, certo 

de que já havia estado aqui.
-Na antiga Olisippo, a terra sem rei nem 

lei, nem paz nem guerra! A sua antiga casa. - 
Continua- Poder-se-á perguntar o porquê de 
estar aqui.

-Sim, estou. - respondo.
-Bem, tanto eu como o Sr. Éramos a últi-

ma esperança para este antigo povo glorioso! 
Hoje, já nem os messias, nem os mitos podem 
salvar esta terra adormecida. Nota como já 
nem reparam na nossa presença?

-Então, e que é feito da essência do povo 

português? - pergunto.
-Já não é a mesma! Em vez de se inspira-

rem na sua loucura sadia, vivem como bes-
tas sadias, cadáveres adiados que procriam.

-Que desgraça a nossa! Estou a ver que 
Portugal fi cou estancado no tempo.... Triste 
a Hora que não chegará!

Olhando para mim, os seus olhos ex-
pressam um triste sorriso, mostrando com-
paixão tanto por mim, como por quem, lou-
co, lutou por um Portugal melhor. Dá meia 
volta, e, deixando-me perdido no meio do 
fogo-fátuo que ilumina a rua, afasta-se, de-
saparecendo na neblina.

..................................................................................................................................................................................................................
● Fátima Sousa   N.º 17, 9.º H

A minha opinião conta… Ter ou não ter…
Na minha opinião, a sociedade em que 

vivemos atualmente está repleta de desi-
gualdades. Hoje em dia, damo-nos conta de 
que nem todas as pessoas têm as mesmas 
oportunidades de vida, uns vivem em habi-
tações de luxo, possuem bens materiais de 
elevado valor… e outros nem têm as condi-
ções de vida mais elementares!

Há pessoas consideradas ricas, que 
acham que por terem mais dinheiro e mais 
estatuto social do que outros, são seres supe-
riores. Mas, não é assim, porque tais riquezas 
materiais não substituem os valores, como o 

amor, a amizade, o respeito, o carinho e a felici-
dade! Estes bens não têm qualquer preço!

Observo, muitas vezes, que os pais atual-
mente dão tudo aos seus fi lhos, mesmo que 
não o mereçam, mas não os querem aturar, 
nem vê-los a fazer birras, contudo esquecem-
-se que as crianças e os adolescentes, além de 
precisarem de atenção, também devem ser 
contrariados quando é necessário. Só assim 
estarão preparados para o futuro! 

Acredito que nem todas as pessoas ricas são 
iguais. Algumas delas são narcisistas, só pensam 
em si e no seu pleno bem-estar, mas outras são 

altruístas e ajudam o próximo (pessoas/institui-
ções) sem qualquer interesse em troca. 

Na verdade, hoje em dia, são cada vez mais 
as pessoas que acordam cedo e trabalham ar-
duamente para contribuir para o sustento da 
família. Por vezes, acumulam dois empregos, 
o que é uma tarefa árdua, e para quê? Para 
ajudarem a sua família, contribuindo para o 
seu bem-estar. Sacrifi cam -se a cada instante, 
não enriquecem, não ascendem socialmente, 
mas muitas vezes, são os primeiros a ajudar os 
mais necessitados que lhes estendem a mão, 
em pedido de auxílio, nomeadamente os sem 

abrigo! Pode-lhes faltar dinheiro, mas não 
lhes falta o amor, a humildade, o respeito e 
a justiça.

Muitas vezes, pergunto-me:” Então, de 
que vale ter tudo e nada partilhar? Por um 
lado, são seres humanos que têm tanto, mas 
pelo próximo não fazem nada…”

Concluindo, na minha opinião, uma pes-
soa rica, vivendo uma vida regalada, pode 
ser considerada mais pobre (de espírito) do 
que outra que viva com mais humildade e 
sem luxos.         Mas, certamente, está a con-
tribuir para um mundo melhor!
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Após ter sido detido e 
levado para Lisboa 
na sequência do 30 
de Setembro, o páro-

co de Gandra, P.e José Joaquim da 
Silva Machado, acabaria ilibado das 
acusações e libertado cerca de um 
mês depois. Regressara à sua paró-
quia no dia 31 de Outubro.

Longe do presídio da capital e 
dos juízos do tribunal «das Trinas», 
o sacerdote não se livrara, contudo, 
da vigilância apertada e da acção 
punitiva do administrador do con-
celho de Paredes. No dia 4 de No-
vembro de 1911, na sequência do 
determinado pela Lei da Separação, 
António Augusto ofi cia ao presiden-
te da Junta de Paróquia de Gandra, 
dando-lhe a indicação expressa de 
que, ao pároco, deveriam ser ape-
nas entregues «os objectos indis-
pensáveis e próprios para a cele-
bração daquele culto e tudo o mais 
fi cará na posse e administração da 
junta (…) incluindo os respectivos 
passais».

No dia 13 seguinte, o adminis-
trador responde da seguinte forma 
a um ofício enviado pelo P.e Silva 
Machado: 

«Em resposta ao vosso ofício 
com data de nove do corrente, cum-
pre-me dizer-vos que a Lei da Sepa-
ração teve começo em 1 de Julho 
do corrente ano e tendo a comissão 
da minha presidência procedido já 
ao arrolamento dos bens da igreja 
dessa freguesia, logo fez entrega 
desses mesmos bens à comissão 
administrativa paroquial dessa fre-
guesia, para sua administração, 
sob cuja guarda e responsabilidade 
ainda se encontram. A lei civil para 
nada quer saber e pouco e até nada 
se importa com as excomunhões 
a que vos referis e as autoridades 
têm de dar cumprimento à lei e 
nesta conformidade devo dizer-vos 
que as determinações da junta que 
vos foram transmitidas em um ofí-
cio número vinte e sete de sete do 
corrente, que junto vos devolvo, 
têm de, por vós, ser rigorosamente 
observadas e cumpridas, sob pena 
de procedimento legal. De sobra, 
deveis hoje conhecer o inconve-
niente que sempre tem resultado 
da vossa teimosia em não observar 

O PROCESSO CONTRA O P.E SILVA MACHADO
«A lei civil para nada quer saber e pouco e até nada se importa com as excomunhões a que vos referis e 
as autoridades têm de dar cumprimento à lei e nesta conformidade devo dizer-vos que as determinações 
da junta que vos foram transmitidas (…) têm de, por vós, ser rigorosamente observadas e cumpridas, sob 
pena de procedimento legal.»

rigorosamente as determinações 
da República e ainda hoje vos lem-
brareis de que desteis causa aos 
graves acontecimentos de um de 
Outubro, do corrente ano, em que 
foram feridas seis pessoas dessa fre-
guesia, duas das quais já morreram 
infelizmente, cuja responsabilidade 
vos pertence exclusivamente, e por 
isso, agora me convenço de que da 
vossa parte haverá, de hoje para o 
futuro, o verdadeiro arrependimen-
to, dando cumprimento rigoroso e 
imediato às leis e determinações 
legais, e assim se evitará a repetição 
dos factos, tão desagradáveis, que 

se tem dado, e que eu espero se 
não repetirão. Os vossos colegas do 
concelho têm tido um procedimen-
to correctíssimo e vós, seguindo-lhe 
o exemplo, procedereis também 
correctamente e convencei-vos de 
que a lei tem de ser rigorosamente 
cumprida, custe o que custar, doa a 
quem doer.»

No mesmo dia em que endere-
çava estas duras palavras ao clérigo 
de Gandra, António Augusto escre-
via ao governador civil do Porto. 
Nessa comunicação, o administra-
dor expunha o «histórico» do com-
portamento do sacerdote em face 

das leis da República e pedia a sua 
expulsão do concelho de Paredes. 
O administrador sublinhava o «mau 
procedimento deste famigerado e 
reaccionário padre», considerando-
-o «um fi gadal inimigo da República, 
a quem move uma guerra acintosa 
e infl amante, servindo-se do altar 
e do confessionário para essa cam-
panha». António Augusto aludia 
especifi camente à sua «recalcitran-
te» atitude na questão da leitura da 
Pastoral dos Bispos, à venda «ilegal» 
de dois túmulos de «grande valor ar-
queológico» – que fez com que o sa-
cerdote excomungasse os vogais da 
junta que tentaram cumprir o artigo 
258.º do Cód. de Registo Civil em vi-
gor –, bem como à sua responsabi-
lidade pelas duas mortes ocorridas 
na sequência do 30 de Setembro.

Intimado a entregar as chaves 
da residência paroquial, que era 
agora «pertença do Estado», o páro-
co de Gandra recusara-se a fazê-lo. 
Alegadamente, o abade tinha uma 
outra morada naquela freguesia, 
onde vivia com a sua irmã e uma so-
brinha, pelo que a autoridade admi-
nistrativa considerava que o padre 
não precisava da casa sacerdotal. 
Silva Machado dava, porém, uma 
outra versão dos factos, dizendo a 
respeito que em sua «companhia 
vivem uma irmã e uma sobrinha e 
como a residência é pouco confor-
tável, conseguiram que por algum 
tempo lhes cedessem uma casa (…) 
para onde retiraram a mobília». So-
bre a residência, diz que não tem «lá 
dormido, é verdade» mas apenas 
«a instâncias dos paroquianos que, 
aliás, se viam na necessidade de a 
vigiarem de noute». 

Em ofício enviado ao adminis-
trador a 30 de Novembro, a Comis-
são Central de Execução da Lei da 
Separação referia que «em vista da 
recusa do dito pároco em entregar 
a chave do prédio, deve vossa exce-
lência [o administrador] proceder à 
abertura do mesmo, mandando de-
pois colocar-lhe uma nova fechadu-
ra». O administrador assim fez, cum-
prindo as determinações da lei e as 
orientações expressas da referida 
comissão. É retirado o usufruto da 
residência paroquial a Silva Macha-
do, o que origina naturais protestos 

por parte deste. 
No dia 16 de Dezembro, o pá-

roco de Gandra escreve ao gover-
nador civil do Porto. Silva Machado 
justifi ca a não entrega das chaves 
com o facto de, no mesmo dia em 
que recebera a intimação para o 
fazer, ter sido publicado nos jornais 
«um telegrama circular do Ex.mo 
Ministro da Justiça suspendendo 
tais ordens». Informava ainda que, 
sabendo do dia e da hora a que iria 
ser feito o arrombamento da porta, 
saíra da paróquia nada dizendo aos 
seus paroquianos, isto para evitar, 
segundo ele, eventuais «conse-
quências funestíssimas». Sobre a 
actuação da autoridade, o sacer-
dote queixava-se do regedor e de 
alguns membros da Junta de Paró-
quia, acusando-os de roubarem os 
frutos do passal («hortaliças, pensos 
de gado, etc.»), cuja posse lhe fora, 
entretanto, também retirada. A car-
ta do sacerdote prosseguia depois 
com as seguintes palavras:

«Como V. Ex.cia vê, há nestes 
factos arbitrariedades, injustiças 
e violências fl agrantes e inqualifi -
cáveis. Não duvido, pois, de que V. 
Ex.cia tomará prontamente as pro-
vidências que os casos reclamam. 
Os ânimos estão exaltadíssimos e 
já teriam ido por aí abaixo, em co-
missão, expor o caso a V. Ex.cia e 
reclamar providências enérgicas, 
se eu não lhes fi zesse ver que seria 
melhor expor eu o caso em ofício e 
que estivessem certos de que V. Ex.
cia lhes faria justiça. Torna-se, pois, 
Ex.mo Sr., indispensável, para pacifi -
cação dos ânimos, que a residência 
me seja imediatamente restituída e, 
com relação ao passal, se faça saber 
aos delinquentes que enquanto se 
não fi zerem os arrolamentos e as 
comissões nomeadas por lei não to-
marem posse, este pertence invio-
lavelmente ao pároco. (…) São as 
arbitrariedades, injustiças e violên-
cias semelhantes que fazem, Ex.mo 
Sr., com que nesta terra a República 
cause horror aos seus habitantes.»

(Continua)

Pe. José Joaquim da Silva Machado, pároco de Gandra

PUB
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GOMES DE SOUSA

Um Inquisidor de Sobrosa... no Brasil

Já encontrámos um bom 
par de emigrantes da 
nossa região que foram 
Inquisidores no Brasil. 

Damos hoje notícia de José da 
Rocha Ferreira natural de Santa Eu-
lália de Sobrosa. 

Reza assim o seu requerimento:
Ilustríssimos e Reverendíssimos 

Senhores 
Diz José da Rocha Ferreira soltei-

ro Mercador e morador na freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição de 
António Dias de Vila Rica do Ouro 
Preto, que ele tem grandes desejos de 
servir a este Santo Tribunal do San-
to Ofício no emprego de Familiar, e 
porque nele concorrem os requisitos 
necessários

Pede a Vossas Senhorias sejam ser-
vidos admitir ao Suplicante no referido 
emprego de Familiar do Santo Ofício 
mando-se-lhes (sic) fazer as diligências 
necessárias 

E.R.Mce
Declara o Suplicante ser natural da 

freguesia de Santa Eulália de Sobrosa 
da Comarca de Pena� el Bispado do 
Porto. Filho legítimo de José da Rocha 
Ferreira, e de Maria da Costa moradores 
no lugar do duzarem da dita freguesia 
de Sobrosa.

Neto pela parte Paterna de Manuel 
da Rocha e de Maria Barbosa, morado-
res que foram no lugar do Monte da dita 
freguesia de Sobrosa. Neto pela parte 
Materna de António da Costa e de sua 
mulher Catarina Ferreira moradores 
que foram no lugar de Lamais freguesia 
de São Pedro de Ferreira todos da mes-
ma Comarca de Pena� el e Bispado do 
Porto.

O pretendente pagou logo sete 
cruzados para custear as diligências e 
o requerimento teve o seguinte des-
pacho:

Os Inquisidores de Lisboa informem 
com seu parecer. Lisboa 26 de Outubro 
de 1751.

As inquirições sobre a vida e famí-
lia do pretendente, em Sobrosa e São 
Pedro de Ferreira, estiveram a cargo 
do Comissário Manuel Luís de Sam-
paio. Foram interrogadas sete e seis 
pessoas naquelas freguesias. E esta foi 
a informação enviada para Coimbra:

Ilustríssimos Senhores Inquisidores 
Apostólicos

Na forma que se me ordenou fui à 
freguesia de Santa Eulália de Sobrosa 
desta comarca de Pena� el; e pela in-
formação, que nesta freguesia tirei, e 
na de São Pedro de Ferreira, achei: que 
José da Rocha Ferreira assistente na fre-

guesia de Nossa Senhora da Conceição 
das Minas do Ouro preto; é natural da 
freguesia de Santa Eulália de Sobrosa; e 
� lho legítimo de José da Ferreira (sic) e 
de sua mulher Maria da Costa, naturais 
e moradores na dita freguesia no lugar 
de Duzarem; é paterno neto de Manuel 
da Rocha, e de Maria Barbosa, naturais 
e moradores que foram na dita fregue-
sia de Sobrosa, no lugar do Monte. E 
neto materno de António da Costa e de 
sua mulher Catarina Ferreira naturais e 
moradores que foram da freguesia de 
São Pedro de Ferreira desta Comarca de 
Pena� el e Bispado do Porto. O sobredi-
to José da Rocha Ferreira é por si e seus 
Pais e avós de Limpo sangue sem raça 
de Judeu, mouro, mulato; ou de outra 
alguma infecta nação, e nunca foram 
presos, nem penitenciados pelo Santo 
Ofício Nem incorreram em pena vil de 
facto ou de Direito não consta que fos-
se casado nem tivesse � lhos ilegítimos. 
Seus pais e avós não tiveram o� cio al-
gum, viviam da sua lavoura, isto é o que 
me informam as pessoas com quem me 
informei em ambas as freguesias. Vos-
sas Ilustríssimas determinarão o que for 
justo, Deus nosso Senhor guarde e pre-
serve as pessoas de Vossas Ilustríssimas. 
Duas Igrejas, 26 de Agosto de 1752.

De Vossas Ilustríssimas

Súbdito
O Comissário Manuel Luís de Sam-

paio Costa.
Também foram tiradas informa-

ções no Rio de Janeiro a cargo do 
Comissário José de Sousa Ribeiro de 
Araújo (doutor em Cânones e Arcedia-
go da Sé da cidade do Rio de Janeiro).

Esta a informação enviada para 
Lisboa:

Tomamos informação com os Co-
missários Manuel Luís de São Paio da 
Costa e José de Sousa Ribeiro de Araújo 
a respeito da pureza de sangue, e mais 
requisitos de José da Rocha Ferreira, que 
pretende ser Familiar do Santo Ofício, 
conteúdo, e confrontado na petição in-
clusa, que Vossa Senhoria noa manda 
informar, e nos dizem que o habilitando 
por si, e seus pais, e Avós paternos e ma-
ternos é legítimo, e inteiro Cristão velho 
de limpo sangue; e que é de boa vida, 
e costumes, capaz de ser encarregado 
de negócios de importância e segredo, 
sabe ler, e escrever, vive de mercadorias, 
e terá de seu oito mil cruzados ; é soltei-
ro, representa ter 32 anos de idade; não 
consta que tenha � lho algum ilegítimo, 
nem que ele, ou algum de seus ascen-
dentes fosse preso pelo Santo Ofício, ou 
incorresse em infâmia pública, ou pena 
vil de feito, ou de Direito: e nos parece 

que está em termos de Vossa Senhoria 
lhe deferir. Vossa Senhoria mandará o 
que for servido. Lisboa, em Mesa 30 de 
Janeiro de 1753. Manuel Varejão e Távo-
ra. Joachim Jansen Moller.

Notas:
*José da Rocha Ferreira nasceu 

no lugar da Sardaça, Sobrosa, a 15 de 
Abril de 1712. Seus pais casaram em 
São Pedro de Ferreira a 19 de Abril de 
1711. Os outros irmãos do José nasce-
ram no lugar de Ousarem da mesma 
freguesia de Sobrosa: - Mariana em 
1716, Ana em 1720, António em 1724 
e Custódia em 1730.

*Teve Carta de Familiar do Santo 
Ofício a 4 de Abril de 1754.

*Manuel Luís de Sampaio Costa, 
desembargador na Relação Eclesiásti-
ca da cidade do Porto e dela natural e 
morador. Sobre este Comissário ver o 
capitulo ‘Um Inquisidor em Duas Igre-
jas de Paredes’.

“Motivos catecúmenos
no românico do Douro-Litoral”

Armando de Mattos utiliza a época das 
catacumbas para afi rmar que ela constituiu 
valioso património da primitiva simbólica 
cristã, projetada e executada na decoração de 
momentos românicos.

A simbologia cristã dos primitivos tem-
pos, tem por fi nalidade específi ca quais os 
motivos catecúmenos encontrados no registo 
românico do Douro-Litoral e quais os ícones 
da simbologia cristã, a destacar o bom-pastor, 
o cordeiro, a pomba, o peixe e a âncora.

O autor, Armando de Mattos, deu informe 
do cordeiro, na forma o “agnus dei”, segindo-
-se o “peixe”.

I
Aparece o cordeiro, sempre sobreposto à 

base de uma cruz e topografado este conjun-
to em dois locais do templo.

O uso maior foi para decorar tímpanos e, 
assim, o encontraremos em Bravães, S. Pedro 
de Águias, Cedofeita, Travanca (Torre), Fontear-
cada, Milreus, Arões e Rates.

Compreende-se a simpatia do nosso de-
corador nacional, por este ícone.

Nos ícones românicos, uma das composi-
ções mais preferidas era o juízo � nal, que no góti-
co atinge grande apogeu, e o Cristo de majesta-
de, no género do que se vê, entre nós, em Rates.

Ou por uma maior tradição catecúmenos 
e, portanto, popular, em oposição à corrente 
erudita que teria provocado a composição do 
Cristo de majestade, do rico românico francês, 
o que é certo é que, substituindo os nossos 
artistas, nos tímpanos, o Cristo sentado na sua 
cátedra, encerrado da amêndoa mística e la-

PALAVRAS ENCADEADAS
Motivos catecúmenos no românico do Douro-Litoral

Há mais de 70 anos que o ilustre beirão Armando de Mattos publicou na revista “Douro-Litoral” um interessante artigo que intitulou:

deado pelo tetramorfo, pelo cordeio e a cruz, 
não se alterava o espírito de composição, vis-
to que o cordeio — o agnus dei — é uma das 
representações iconográfi cas do próprio Cris-
to, embora de carácter simbólico.

  Depois, era mais modesta a execução, vis-
to que, só nos casos de excepção de Rates, o 
agnus dei, vem acompanhado do tetramorfo.

 Além de ser representado nos tímpanos, 
regista-se uma outra interpretação do cordei-
ro, no nosso românico.

É curioso registar que ambas as formas 
são interpretadas pela escultura.

Nos tímpanos, é em baixo relevo; no se-
gundo caso é em vulto redondo ou no espaço.

Documenta-se este tipo na igreja da Senho-
ra da Ourada, a rematar a empena principal.

À primeira vista, a cruz arranca do dorso 
de um animal deitado. Muito simplesmente, 
esse anima é um cordeiro, e como todo o ag-
nus dei, está assentado na base de uma cruz.

Este motivo, que eu já li algures ter sus-
citado dúvida na sua interpretação, creio ser, 
como disse, um simples agnus dei.

 Não conheço, de momento, outro caso, o 
que não quer dizer que não os haja, ou houvesse.

Um dos pormenores dos nossos templos ro-
mânicos, que teriam sido muito sacrifi cadas pelo 
tempo, são, exactamente as cruzes terminais.

E, entre tantas, é possível que algumas 
pertencendo ao conjunto do agnus dei se ti-
vesse perdido.

Suponho ver esta tradição, de colocar o ag-
nus dei, no remato das empenas, no templo re-
nascentista e manuelino da matriz de Caminha.

II
Quanto ao peixe, o segundo ícone cate-

cúmeno apontado para ser incluído nestas 

linhas, é o caso mais resumido ainda.
De igual simbolismo, isto é, representan-

do, na mesma Cristo, nosso Salvador, situa-se 
nos templos a decorar, ou nos modilhões ou 
nos capiteis.

Modilhões, com o peixe, encontramos nas 
igrejas do Mosteiro de Cete, de Santo Abdão, e 
por duas vezes na matriz de Abade do Neiva.

Capiteis, em Boêlhe, por duas vezes: e em 
Vila Boa de Quires.

É interessante notar que, representados 
nos capiteis, aparecem envolvidos em cordões, 
à maneira de amêndoa mística, o que vem cor-
roborar a intenção simbólica; isto, ao contrário 
do que se observa nos modilhões, em que a sua 
escultura é simplesmente limitada ao peixe.

 Num modilhão de tímpano de Rio Mau, 
e nuns capiteis de Travanca, aparecem pei-
xes, mas, certamente, com independência do 
simbolismo insufi smável dos casos de Boêlhe, 
Vila Boa de Quires, Cête, Santo Abdão ou Aba-
de do Neiva.

Num modilhão, até vem em duplicado, re-
presentando, muito possivelmente, um signo 
do zodíaco, como em Rio Mau; nuns capiteis 
de Travanca, aparece, também, mas suspen-
so da mão direita de uma sereia; e noutro de 
Fontearcada onde ele, o peixe, aparece, presa 
comum de dois animais afrontados.

Também nestes casos o seu valor simbó-
lico deve ser estranho àquele que originou 
estas considerações. 

Foto: Armando Moreira (Marco)
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LORDELO

Mário Ferreira
da Costa

Faleceu (com 85 anos)

Mário Ferreira da Costa fa-
leceu no passado dia 5 de abril, 
com 85 anos de idade. Era natural e residente na 
freguesia de Lordelo, Paredes. Era casado com Al-
zira Alves de Brito. 

REBORDOSA

Joaquim da Silva 
Miranda

Faleceu (com 89 anos)

Joaquim da Silva Miranda 
faleceu no passado dia 4 de 
abril, com 89 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Beire, Paredes e residente na Rua de Parti-
lhas, n.º 53, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Maria Ilda Ferreira de Almeida 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

Luzia Pacheco
Martins dos Santos

Faleceu (com 60 anos)

Luzia Pacheco Martins dos 
Santos faleceu no passado dia 
2 de abril, com 60 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 358, Rebordo-
sa, Paredes. Era casada com José António Moreira 
dos Santos 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 da sua saudosa extinta, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

BESTEIROS

Fernando Henrique
Ferreira de Brito

Faleceu (com 84 anos)

Fernando Henrique Ferreira 
de Brito faleceu no passado dia 
3 de abril, com 84 anos de idade. Era natural de 
Sobrosa, Paredes e residente na Rua Dr. Carlos 
Amaral, n.º 40, Besteiros, Paredes. Era casado com 
Maria da Conceição Moreira Lopes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. 

LORDELO

Rita Moreira
Carneiro

Faleceu (com 74 anos)

Rita Moreira Carneiro fale-
ceu no passado dia 2 de abril, 
com 74 anos de idade. Era natural de Lordelo, Pa-
redes e residente na Rua do Vinhal, n.º 20, Lordelo, 
Paredes. Era casada com Fernando Reis Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. 

BALTAR

Clementina da 
Conceição Teixeira

Faleceu (com 88 anos)

Clementina da Conceição 
Teixeira faleceu no passado dia 
5 de abril, com 88 anos de idade. Era natural de 
Travanca, Amarante e residente na Rua Alto de Tri-
gais, n.º 455, Baltar, Paredes. Era viúva de António 
Bessa Alves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. 

CRISTELO

Maria Júlia
Moreira Cardoso

Faleceu (com 96 anos)

Maria Júlia Moreira Cardo-
so faleceu no passado dia 6 de 
abril, com 96 anos de idade. Era natural de Duas 
Igrejas, Paredes e residente na Rua Dr. Jerónimo 
Pereira Leite, n.º 237, Cristelo, Paredes. Era viúva 
de Luís Pinheiro Nunes.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.

LORDELO

António Nuno
Moreira de Oliveira

Faleceu (com 48 anos)

António Nuno Moreira de 
Oliveira faleceu no passado dia 
4 de abril, com 48 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua Albano Jesus 
Amaral, n.º 1 (ADIL) Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
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O Jornal
"O PAREDENSE" 
envia às famílias

dos falecidos
SENTIDOS PÊSAMES 

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO 

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 3/11 DE 05/07/2011

PROCESSO Nº 5/08L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/04/06, dá-se 
conhecimento que está aberto um período de consul-
ta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado 
por JOSÉ LUÍS MOREIRA DE BARROS (reqtº 1833/20), 
com residência em AV.ª JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, fre-
guesia de VILELA, concelho de PAREDES, contribuinte 
209042451, ao lote nº 3, descrito na Conservatória do 
Registo Predial nº 3909/20120105, consistindo na CRIA-
ÇÃO DE UMA CAVE COM O CONSEQUENTE AUMENTO 
DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO , sito em LUGAR DE SANTA 
MARTA, LORDELO, deste concelho.

O período de consulta pública terá o seu início no 
quinto dia a contar da publicação do presente aviso em 
jornal local de divulgação signifi cativa e terá duração 
de 10 dias.

O pedido de licença de operação de loteamento, 
a informação técnica, documentos anexos e respeti-
vo processo encontram-se disponíveis para consulta 
na Divisão de Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 
e das 14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresentada 
oposição escrita em requerimento dirigido ao Vereador 
do Pelouro, com poderes delegados na matéria, para 
efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada.

Paredes, CATORZE de ABRIL de DOIS MIL E VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,
1 Com poderes delegados e subdelegados pelo 
despacho n.º 148/17, datado de 2017/10/26.

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 3/11 DE 05/07/2011

PROCESSO Nº 5/08L

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/04/06, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por 
JOSÉ LUÍS MOREIRA DE BARROS (reqtº 1834/20), com re-
sidência em AV.ª JOSÉ FERREIRA DA CRUZ, freguesia de 
VILELA, concelho de PAREDES, contribuinte 209042451, 
ao lote nº 4, descrito na Conservatória do Registo Predial 
nº 3910/20120105, consistindo NO AUMENTO DO NÚ-
MERO DE PISOS COM A CRIAÇÃO DE UMA CAVE E CON-
SEQUENTE AUMENTO DE ÁREA DE CONSTRUÇÃO , sito 
em LUGAR DE SANTA MARTA, LORDELO, deste concelho.

O período de consulta pública terá o seu início no 
quinto dia a contar da publicação do presente aviso em 
jornal local de divulgação signifi cativa e terá duração 
de 10 dias.

O pedido de licença de operação de loteamento, 
a informação técnica, documentos anexos e respetivo 
processo encontram-se disponíveis para consulta na 
Divisão de Gestão Urbanística, das 09:00 às 12.30 e das 
14:00 às 16:30 horas, podendo ser apresentada opo-
sição escrita em requerimento dirigido ao Vereador 
do Pelouro, com poderes delegados na matéria, para 
efeitos do disposto do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada.

Paredes, CATORZE de ABRIL de DOIS MIL E VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

O Gestor de procedimento,
1 Com poderes delegados e subdelegados pelo 
despacho n.º 148/17, datado de 2017/10/26.

o SEU QUINZENÁRIO
de ELEIÇÃO
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos 
princípios orientadores da infor-
mação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais 
emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a políti-
ca, religião, desporto, sociedade 
e do seu património cultural e 
arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igua-
litário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, 
raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos lei-
tores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

Passatempos  e  Diversos

Descubra as 5 diferenças

Sopa de letras

Sudoku

Palavras cruzadas

HORIZONTAIS: 1. ‘A Maior (…) do Mundo’, história para crianças escrita por José Saramago (escritor que, 
em 1998, foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura) (4); 2. Colocada na vertical, direita (8); 6. Sinó-
nimo de consideração, apreço ou veneração (8); 8. Pouco acolhedora, inabitável ou agreste (8); 11. Quarto 
planeta do Sistema Solar (5); 13. Que tem sede; sinónimo e sequiosa (feminino) (7); 17. Sinónimo de persis-
tência e perseverança (9); 18. Que tem a superfície curva reentrante, sinónimo de cavidade (7); 20. Declive 
de um monte (7); 21. Situado em África, é tido como o maior rio do mundo (4); 23. É o nome do nosso planeta 
mas também sinonimo de localidade ou região (5); 24. Pode ser sinónimo de combinadas, determinadas, 
marcadas ou “reservadas” (9); 25. Pequena elevação de terreno, sinónimo de outeiro (6).

VERTICAIS: 1. Árvores altas que aparecem referidas no livro (7); 3. Conjunto de parentes, sinónimo de 
família (9); 4. Sinónimo de “avançou” (“resposta” do menino à pergunta: “Vou ou não vou?”) (3); 5. Satélite 
natural da Terra (a ela o menino fez “cem mil viagens”) (3); 7. Perante a demora do menino, “começaram a 
afl igir-se muito” (4); 9. Quantas cores têm o arco-íris? (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil ou índigo 
e violeta) (4); 10. Moral da história: o menino fez uma coisa maior do que o seu (…), sinónimo de dimensão 
(7); 12. Sinónimo de “geram” ou “elaboram” (8); 14. Espaços sem vegetação no meio de matas, bosques ou 
fl orestas (9); 15. Deves consultá-lo quando encontras uma palavra difícil (10); 16. “Se (…)”, o mesmo que 
“se aproximou” (7); 18. Terreno plano e árido onde apenas cresce vegetação rasteira (8); 19. Parte do eixo 
de uma planta, que normalmente suporta as folhas (5); 22. Sinónimo de plana ou rasteira (4).
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