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MÁSCARAS
com valor simbólico

disponibilizadas
por bombeiros

e cruz vermelha

Ação solidária da Câmara de Paredes 
permite obter nas corporações
máscaras reutilizáveis por apenas um euro.

Desemprego sobe na região
do Vale do Sousa

Orquestra Ligeira
do Vale do Sousa

comemora 25.º aniversário

Festas canceladas
em todo o concelho

Hospital Particular de Paredes
criou unidade para apoiar

combate à Covid-19

Saiba o que vai mudar depois
do Estado de Emergência
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Ação solidária: Bombeiros
e Cruz  Vermelha fornecem máscaras

em troca de um donativo
“É uma ótima ideia da câmara para que 
as pessoas possam colaborar com estas 
instituições, mas quem não puder con-
tribuir com um donativo também vai ter 
direito a uma máscara”

- José Alberto Sousa, presidente dos bombeiros de Baltar

“É ótimo porque estamos a passar uma 
má fase e esta campanha vem tentar col-
matar a falha na entrada de dinheiro na 
corporação”.

- Evandro Sousa, presidente bombeiros de Cete

“É uma mais-valia para todos os corpos 
de bombeiros do concelho que hoje têm 
muito mais despesas para responder às 
situações urgentes”

- Miguel Ferreira, presidente dos Bombeiros de Lordelo

“Tudo o que venha ajudar a enfrentar 
esta situação é muito bem-vindo. Os 
bombeiros têm sofrido bastante e preci-
sam de mais apoios”

- Abel Moreira, presidente dos bombeiros de Rebordosa

“É uma política muito bem pensada para 
servir a população, benefi ciando os bom-
beiros. Acho que a campanha vai ser um 
sucesso”.

- Mário Sousa, presidente Bombeiros de Paredes  

“Estamos na linha da frente para prote-
ger a população. Esta campanha permite 
que as pessoas também nos ajudem num 
momento que é de difi culdade para to-
dos”.

- Alberta Rodrigues, presidente da Cruz Vermelha de Sobreira

“É muito importante porque permite ga-
rantir uma verba para ajudar a delega-
ção a fazer face às difi culdades”

- Joaquim Dias, presidente da Cruz Vermelha Vilela

BALTAR

CETE

LORDELO

PAREDES

REBORDOSA

SOBREIRA VILELA

A 
câmara de Paredes adquiriu 100 mil euros em “másca-
ras sociais, laváveis e certifi cadas” para doar às cinco 
corporações de bombeiros e às duas delegações da 
Cruz Vermelha do concelho. No início desta semana, as 

máscaras já começaram a ser disponibilizadas à comunidade, por um 
valor simbólico de um euro, como forma de apoiar estas entidades 
que socorrem a população.

A ação solidária do município “uma máscara por quem nos 
socorre” visa “dotar os cidadãos dos meios de proteção contra a 
Covid-19” e “aproximar as pessoas das instituições que os pro-
tegem”. Através desta campanha, “a comunidade pode colaborar 
simbolicamente com quem está na linha da frente e neste mo-
mento atravessa um período de difi culdades económicas face à 
diminuição drástica da atividade de socorro”.

A campanha pretende “alcançar um vasto número de pes-
soas” que necessitem de máscaras, “a custo reduzido” que res-
peitem as normas da Direção-Geral de Saúde (DGS) no período 
de desconfi namento.

“A autarquia de Paredes estará em condições de distri-
buir mascaras laváveis e certifi cadas aos bombeiros e cruz 
vermelha do concelho, a preços mais baixos e que servirão 
também para ajudar os bombeiros voluntários de Baltar, os 
BV Cete, os BV Lordelo, os BV Rebordosa, os BV Paredes e as 
delegações da Cruz Vermelha de Sobreira e Vilela”, sublinhou 
o presidente da câmara, Alexandre Almeida, garantindo que a 
iniciativa vai também apoiar a economia local, uma vez que as 
máscaras são adquiridas a empresas do concelho.

Cada corporação vai receber um total de 18 mil máscaras e 
as delegações da cruz vermelha cinco mil, um apoio que dizem 
ser importante numa altura em que a situação fi nanceira destas 
instituições  também se agravou por força da pandemia.

Com a diminuição no acesso a serviços de saúde comuns, regis-
taram-se quebras de receitas signifi cativas, em muitos casos superio-
res a 70%.

Onde podem ser adquiridas
As máscaras podem ser adquiridas junto dos bombeiros e 

delegações da cruz vermelha, mas também nas instalações das 
juntas de freguesia do concelho. 

As primeiras máscaras começaram a chegar no sábado, 25 de 
abril, às corporações e esgotaram praticamente no mesmo dia. 
Em Paredes, por exemplo, os bombeiros receberam 500 máscaras 
no sábado e mais duas mil na segunda-feira, e os equipamentos 
já foram todos vendidos.

Em Cete e Lordelo as corporações de bombeiros conseguiram 
entregar as primeiras 500 máscaras durante o fi m-de-semana e a 
Cruz Vermelha de Vilela entregou 200.

Em Rebordosa, os bombeiros optaram por colocar um elemento 
da corporação a disponibilizar as máscaras apenas nas instalações da 
junta de freguesia para não perturbar os trabalhos no quartel.

Já a cruz vermelha de Sobreira decidiu disponibilizar um con-
tacto de telemóvel 968 615 835 ou do email dsobreira@cruzver-
melha.org.pt para as pessoas adquirirem as máscaras sem pre-
cisar de sair de casa. As entregas são depois combinadas com a 
população.
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Quem ousar negar que o 
Mundo tem falta de uto-
pia, que atire a primeira 
pedra. E que, ainda por 

cima, afi rmamos que é preciso ser-se 
bastante utópico para viver a realidade 
de hoje sem grandes confl itos. Mas de-
vemos ter a coragem de convencer que, 
apesar de tudo o que se está a passar 
que, apesar de tudo, o sonho comanda 
a vida, mesmo que ele seja apenas uma 
miragem, sempre alargará os horizontes 
da própria realidade. Não são estas ho-
ras motivos para deitar a toalha ao chão. 
Perguntamos o que seria a vida sem so-
nho, a realidade sem utopia, e o humano 
sem imaginação?

E se não houver uma consciência na-
cional e uma mobilização coletiva para 
enfrentar os desafi os do futuro, acabare-
mos por atravessar um período de deca-
dência, sem capacidade de planear, de 
pensar e de decidir o nosso destino fu-
turo, tudo vai ter de mudar, sem dúvida.

Não tenhamos dúvidas que, neste 
momento, as pessoas andam tristes, sem 
saber o que fazer, sem convicções e sem 
valores de referência fundamentais. Uns 
não resistem à fuga para a frente, outros 
escondem-se do mundo, metendo a ca-
beça na areia, para lá dos que não resis-
tem à tentação de viver zangados com a 
sociedade.

De vez em quando culpamos o pas-
sado pela falta de horizontes futuros. 
Mas voltemos a questionar, o que faz 
cada um de nós para mudar o presente? 
A certeza que nos fi ca é de que se não 
estimularmos a vida em comunidade 
e não lutarmos por um ideal comum, 
afundamo-nos no desespero e, também, 
na desconfi ança.

Temos, obviamente, de pensar nos 
nossos fi lhos e netos e seus descenden-
tes. É necessário conservar a natureza 
para viver melhor, com menos poluição 
do solo, das águas e do ar, já q ue se cada 
um de nós tiver uma atitude cívica em 
relação ao ambiente todo o resto me-
lhorará.

Do comportamento de cada um de 
nós depende encarar o futuro com oti-
mismo se a educação ambiental entrar 
na mentalidade e na cultura das pes-
soas, para desenvolver com ponderação, 
com planeamento adequado, com uma 
economia humanizada e com uma polí-
tica de ambiente orientada para um de-
senvolvimento sustentável, a benefício 
de todos.

É urgente planear a evolução e 
apoiar as pessoas, pois mais importante 
que o capitalismo global é a defesa da 
terra!

O Mundo
está doente

O 
Estado de Emergência termina 
no próximo dia 2 de maio e não 
vai ser renovado. A prioridade 
do Governo vai passar a ser 

A poucos dias de terminar o Estado de 
Emergência, os números sobre os casos con-
fi rmados de Covid-19 continuam a subir no 
Vale do Sousa. O relatório da Direção-Geral 
de Saúde divulgado esta quarta-feira, 29 
abril, mostra um aumento de 36 casos nos 
seis concelhos da região, com Lousada e Pa-
redes a registaram o maior aumento.

Em Lousada houve mais 14 casos confi r-
mados, fazendo subir para 188 o número de 

Governo quer reanimar economia
nos próximos dois meses.

Pequeno comércio abre a 4 de maio

Número de infetados
continua a subir na região

infetados. Já no concelho de Paredes o núme-
ro de infetados subiu para 287.

Felgueiras continua a ser o município da re-
gião com maior número de casos, sendo agora 
319. Em Castelo de Paiva há 12 casos confi rma-
dos. Em Paços de Ferreira os números da DGS 
também mostram um aumento para 247 casos, 
mas a câmara já indicava na semana passada 
pelo menos 250 infetados no concelho. Já em 
Penafi el os números mostram uma ligeira desci-

da, havendo 139 pessoas infetadas.
O país regista 24.505 casos positivos, 973 

mortos e 1.470 casos recuperados. A região 
norte continua a ser a mais afetada, com 
14.715 infetados e 556 mortos. Segue-se a 
região de Lisboa, com 5695 infetados e 195 
mortos, a região centro com 3340 infetados 
e 196 mortos e o Algarve, 330 infetados e 13 
mortos. Na região do Alentejo há 214 casos 
positivos confi rmados e uma morte.

“reanimar a economia sem deixar descontro-
lar a pandemia”. A garantia foi dada pelo Pri-
meiro-Ministro, no último debate quinzenal 
no Parlamento. 

António Costa assumiu que a reabertura 
da economia vai ser feita de forma gradual e 
as medidas serão revistas de 15 em 15 dias. Os 

primeiros levantamentos acontecerão já no 
próximo dia 4 de maio, a segunda vaga a 18 
de maio e a terceira a 1 de junho.

Esta quinta-feira, 30 abril, o Governo anun-
cia os setores que poderão retomar a sua ativi-
dade em cada uma das três datas, mas há al-
gumas medidas que já são dadas como certas.

● Pequeno comércio com luz verde para abrir
O governo quer começar por abrir já a 4 de maio o pequeno co-

mércio de rua, por ser “aquele que junta menos gente e que exige 
menos tempo de deslocação”. Só depois será a vez das grandes su-
perfícies, que só deverão abrir a 1 de junho.

● Serviços públicos com abertura gradual
O atendimento presencial nos serviços públicos deverá ser retoma-

do a 4 de maio. Nos Espaços e Lojas do Cidadão poderão ser instaladas 
barreiras de proteção.

● Escolas reabrem para alunos do 11.º e 12.º anos
Os estudantes do 11.º e 12.º anos devem voltar às aulas presenciais 

a 18 de maio, para as 22 disciplinas sujeitas a exame nacional. O regres-
so vai acontecer com medidas de contingência, nomeadamente o uso 
de materiais de proteção e normas de distanciamento. 

● Creches podem reabrir em junho
O Primeiro-Ministro tinha demonstrado vontade de reabrir as cre-

ches em maio, mas o que se prevê agora é que deverão voltar a abrir 
apenas em junho.

● Cabeleireiros reabrem com restrições
Os cabeleireiros são um dos setores de atividade que vão reabrir a 4 

de maio, mas com restrições. Poderão funcionar apenas por marcação 
prévia e com um limite de pessoas. 

● Restaurantes e cafés reabrem dia 18 de maio
No caso dos restaurantes e cafés poderão reabrir a 18 de maio com 

limites ao número de clientes. No mesmo dia reabrem as lojas com até 
400 m2. 

● Transportes públicos com mudanças
A estratégia passa por estabelecer “horários desencontrados”, uma 

nova organização de trabalho e aumentar a oferta para evitar grandes 
concentrações de pessoas.

● Reabertura dos espaços culturais
Os espaços com lotação fi xa e lugares marcados serão os primeiros 

a abrir. Nos cinemas, por exemplo, pode ser obrigatório usar máscara e 
cumprir regras de afastamento.
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O 
Hospital Particular de Paredes 
criou, no fi nal do mês de mar-
ço, uma unidade específi ca, 
com 16 camas, para acolher e 

tratar doentes com Covid-19.
Segundo o hospital foram adquiridos 

novos equipamentos para esta unidade que 
pode ser colocada ao dispor do Serviço Na-
cional de Saúde (SNS), Instituições Privadas, 
IPSS ou utentes privados.

O espaço já recebeu, no início de abril, 12 
doentes não Covid-19 que foram transferidos 
de uma unidade de cuidados continuados em 
Gandra após terem sido detetados casos po-
sitivos na instituição.

“A delegada de Saúde de Paredes so-
licitou ao Hospital Particular de Paredes 
a resolução de um problema de saúde pú-
blica, provocado pela Covid-19. Neste con-
texto, transferiu 12 doentes não covid-19 
para o Hospital Particular de Paredes, por 
um período de 14 dias. Os utentes deram 
entrada no Hospital Particular de Paredes, 
no passado dia 6 de abril, para iniciar o 
período de quarentena, na nova unidade 
criada, com circuitos próprios e equipa téc-
nica a trabalhar em exclusivo e de acordo 
com todas as normas de qualidade e segu-
rança”, refere em comunicado o hospital.

Durante o período em que os doentes 
permaneceram no hospital foi feita a limpeza 
e desinfeção na Unidade de Cuidados Conti-

Os 60 utentes do Lar Elias Moreira Neto, 
da Santa Casa da Misericórdia de Paredes, 
foram testados à Covid-19 e os resultados fo-
ram todos negativos.

“É motivo de grande alegria para a 
nossa irmandade, famílias de utentes e 
funcionários e, até, para a nossa comuni-
dade concelhia podermos constatar que 
nenhum utente está infetado. A Mesa Ad-
ministrativa está ciente de que foi o vosso 
trabalho empenhado, generoso e discipli-
nado que tornou possível este ótimo resul-
tado no combate à propagação do vírus, 
sem que fosse descurada a habitual qua-
lidade nos cuidados de saúde e bem-estar 
que proporcionam aos nossos utentes”, es-
creveu a instituição nas redes sociais, deixan-
do um agradecimento aos funcionários.

A operação de controlo ao novo coronaví-
rus foi realizada a 15 de abril por uma equipa 
de profi ssionais do Hospital Trofa Saúde a pe-
dido da câmara municipal e da Misericórdia 
de Paredes.

No combate à pandemia, o Trofa Saúde 
Hospital tem vindo a realizar várias iniciati-
vas e a mobilizar o maior número possível de 
meios para se colocar ao serviço da popula-
ção, sublinha Jorge Curval, administrador do 
Hospital Trofa Saúde.

“Todos sabemos dos problemas e neces-

A câmara de Penafiel vai oferecer à 
população do concelho um kit de más-
caras em tecido feitas por empresas têx-
teis do concelho que se encontravam em 
lay off ou em profunda crise económica 
devido à forte quebra de encomendas.

O kit é composto por três máscaras 
sociais, reutilizáveis, para cada família, e 
será entregue nas residências dos agre-
gados mediante solicitação por parte 
dos munícipes.

“As empresas que vão participar 
no processo, duas na fase de arran-
que, têm capacidade para produzir 
entre 4 mil a 6 mil máscaras por dia, 
prevendo-se que possam vir a forne-
cer depois, também, a outras entida-
des que delas necessitem, sendo que 
há já situações que vão obrigar à con-
tratação de mais funcionários”, admite 
a câmara. 

A produção será feita por empresas 
têxteis de pequena/média dimensão do 
concelho que se dedicavam à confeção 
de roupa e que tiveram elevadas que-
bras nas encomendas ou entraram em 
lay off.

Idoso com alzheimer
desaparecido

na Sobreira

Hospital Particular de Paredes
criou unidade para apoiar

combate à Covid-19

nuados de Gandra.
No dia 17 de abril, estes pacientes rea-

lizaram o teste de Covid-19, cujo resultado, 
conhecido no dia seguinte, “levou a que 
metade dos utentes permanecessem no 
Hospital Particular de Paredes, tendo os 
restantes regressado à Unidade de Cuida-
dos Continuados, em segurança”, garantiu 
o hospital, agradecendo à Delegada de Saú-
de, ao presidente da Instituição Olhar Aten-
to em Gandra e ao município de Paredes “a 
confi ança depositada para dar seguimento 
ao tratamento dos utentes”, bem como aos 

seus parceiros e às várias empresas que têm 
fornecido equipamentos de proteção indivi-
dual a todos os profi ssionais envolvidos nos 
cuidados a estes pacientes.

A Administração do Hospital Particular de 
Paredes decidiu associar-se a esta iniciativa, 
“sem obter qualquer mais-valia fi nanceira, 
demonstrando a consciência do desafi o 
que enfrenta e da necessidade do setor 
privado, público e social darem as mãos no 
contexto desta pandemia”, sublinhou Mar-
co André Martins, presidente do Conselho de 
Administração.

Não há idosos infetados
no Lar da Misericórdia de Paredes

Penafi el vai oferecer
máscaras feitas por

empresas que estavam
em lay off 

sidades que todo o mundo atravessa por for-
ça da disseminação tão agressiva deste novo 
coronavírus, em especial numa faixa etária 
tão debilitada como é que testamos aqui no 
lar da Santa Casa da Misericórdia de Paredes”.

O mesmo administrador acrescenta ainda 
que “cientes da nossa responsabilidade, 

este já é o sexto lar de idosos que testamos 
para COVID-19, com o apoio da UNILABS”. 
E referiu ainda que “as solicitações de ajuda 
das autarquias e IPSSs dos concelhos onde 
existem Unidades do Trofa Saúde Hospital 
têm vindo a ser atendidas, apesar das con-
tingências”. 

A GNR de Paredes encontrou na pas-
sada sexta-feira, 24 de abril, um idoso de 
74 anos que se encontrava desaparecido 
desde o dia anterior na Sobreira.

Foi a família que alertou as autori-
dades depois de o idoso, que padece de 
alzheimer, não ter regressado a casa de 
um passeio. Foram acionados “binómios 
cinotécnicos” para percorrer os locais de 
circulação habituais da vítima e o idoso 
acabou por ser localizado numa zona de 
mato, na Sobreira, bastante desgastado, 
sendo transportado para o hospital. 

Segundo a GNR, a operação contou 
com o reforço de uma equipa cinotécni-
ca do Destacamento de Intervenção do 
Porto e dos bombeiros voluntários de 
Cete.
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O 
surto de Covid-19 
está a levar várias en-
tidades e instituições 
do país a cancelar 

ou adiar eventos, incluindo festas, 
feiras e romarias. Na região, várias 
festividades foram canceladas por 
exemplo o São João, no Porto, e 
em Sobrado, Valongo, e as festas de 
Nossa Senhora de Matosinhos, que 
foram interrompidas pela primeira 
vez em quase 70 anos.

Nos concelhos de Paredes e 
Penafi el, as festividades que iam 
acontecer nos próximos meses fo-
ram canceladas pelas autarquias. 
Em Paredes, o município deliberou, 
no início do mês, não conceder li-
cenças para a realização de festas e 
romarias durante o ano de 2020.

O presidente da câmara garantiu 
ao PAREDENSE que as festas "só se-
rão retomadas quando for possí-
vel". Alexandre Almeida lembrou que 
as comissões estão condicionadas na 
angariação de verbas para a realiza-
ção de festas devido ao confi namento 
e garantiu que "nesta fase em que 
devemos manter o mínimo de con-
tatos sociais possíveis, a câmara 
assumiu preventivamente não atri-

Concelho de Paredes
sem festas e romarias até ao fi nal do ano

buir licenças até ao fi nal do ano".
Se as condições se proporciona-

rem, e sempre em diálogo com os 
padres, poderão ser realizadas cele-
brações religiosas, sempre a defenir 
caso a caso, acrescentou o autarca.

Apesar do impacto económico, 
a maioria das comissões de festas 
ouvidas pelo PAREDENSE conside-
rou a medida “sensata”, tendo em 
conta as incertezas que se vislum-
bram sobre o fi m da pandemia.

É o caso da comissão que orga-
niza as Festas de S. Miguel em Re-
bordosa, que se realizariam entre 
os dias 3 a 6 de julho. Este ano a 
comissão era presidida pelo verea-
dor Elias Barros, sendo as festas or-
ganizadas com o apoio da Promov, 
liderada por Mário Pacheco.

“Não existiam condições de 
saúde pública. Obviamente que 
isso acarreta muitos prejuízos, mas 
não houve ninguém que pusesse 
em causa a nossa medida”, admitiu 
Mário Pacheco, garantindo que a co-
missão de festas e a Promov decidi-
ram cancelar logo no início de abril.

Os compromissos que assumi-
ram com palcos, som, pirotecnia e 
iluminação, fi caram adiados para o 
próximo ano, assim como os espetá-
culos de David Carreira, Gisela João e 
António Zambujo. Os três artistas se-

rão os cabeças de cartaz das Festas 
de S. Miguel de Rebordosa em 2021, 
agendadas para 2, 3, 4 e 5 de julho.

A Promov Festas de Rebordosa 
ainda mantém a esperança de reali-
zar o concerto de Tony Carreira, a 19 
de setembro, no Pavilhão Rota dos 
Móveis, em Lordelo, com o objetivo 
de angariar verbas para as obras de 
ampliação do quartel dos bombei-
ros de Rebordosa.

Espetáculos adiados
para o próximo ano 

Na cidade de Lordelo as Festas 
em Honra de São Salvador também 
foram canceladas “quando a situa-
ção do país começou a piorar”. Os 
concertos de música ainda não es-
tavam defi nidos, mas a comissão já 
tinha recebido patrocínios de algu-
mas empresas para fazer um sorteio 
e angariar verbas. 

“O que estávamos a planear 
fazer vai manter-se para o ano, in-
cluindo o sorteio. O dinheiro está 
guardado e vamos passar recibos 
às empresas que entregaram do-
nativos”, garante Rosa Rios, presi-
dente da comissão de festas. 

Esta comissão está integrada na 
Associação Amar Lordelo, criada há 
três anos com o objetivo de organi-
zar as festas, e deverá manter-se em 
funções para organizar o evento no 
próximo ano. Os concertos de Fer-
nando Daniel e Quinta do Bill foram 
alguns dos momentos que marca-
ram a edição de 2019.

Com a festa cancelada, o grupo  
tem estado concentrado em reali-
zar outras iniciativas solidárias que 
possam ajudar instituições e famí-
lias. “Há muita coisa que pude-
mos fazer e toda a ajuda é pouca. 
Podemos apoiar as famílias mais 
carenciadas com a entrega de ali-
mentos, por exemplo, e é nisso 
que temos estado a trabalhar”, 
sublinha Rosa Rios.

Também em Gandra, o presi-
dente da comissão de festas, David 
Pinheiro, admite que este ano seria 
difícil organizar as festas, que esta-
vam agendadas para fi nais de julho 
e início de agosto.

“Em termos de atividades de 
angariação o nosso forte seriam 
os meses de abril, maio e junho. 
Além dos peditórios já tínhamos 
preparado a apresentação do car-
taz ofi cial para a primeira semana 
de abril, um stand up e outras 
atividades que nos iam trazer re-
ceitas importantes”, garante o diri-
gente, admitindo que a decisão de 
cancelar as festas acabou foi a mais 
sensata.

As Festas em Honra de S. Miguel 
de Gandra estavam agendadas para 

25 de julho a 3 de agosto, mas devi-
do a estas alterações, as novidades 
sobre a programação do evento 
serão apenas divulgadas em maio, 
através do facebook. 

Em Cete, as principais festas da 
freguesia também foram cancela-
das. O presidente da junta, Tomás 
Correia, estava a liderar a equipa 
que organizava este ano as Festas 
da Senhora do Vale, agendadas 
para 11, 12 e 13 de setembro.

Além da banda de música já ti-
nha sido assegurada uma fanfarra 
de Santa Maria da Feira e os cavalos 
para abrir a procissão. Tomás Correia 
garante que os espetáculos acabaram 
por ser adiados para o próximo ano, 
devendo manter-se a mesma comis-
são de festas.

Festas da cidade de Lordelo 2019

Festas da cidade e do concelho 2019
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Homem tentou matar mulher
e depois suicidou-se 

Um homem de 70 anos tentou 
matar a mulher, de 67, à facada 
na passada quarta-feira, 22 abril, 
em Paredes, tendo-se depois 

enforcado.
O caso aconteceu no interior do aparta-

mento onde viviam, na Rua António Araújo, 

em frente à escola 
secundária de Pa-
redes. Após uma 
discussão, António 
Joaquim Barbosa 
terá pegado numa 
faca e infringido 
vários golpes na 

mulher, Ana Barbosa. No interior da habitação 
estavam duas fi lhas e uma neta do casal que 
assistiram à discussão.

Uma das fi lhas, de 46 anos, terá tentado 
ajudar a mãe e acabou também por ser esfa-
queada nas costas. 

Segundo o adjunto de comando dos 
bombeiros de Paredes, Bruno Bessa, a corpo-
ração foi acionada pelo Centro de Orientação 
de Doentes Urgentes (CODU) às 16h36 para 

Incêndio numa garagem
obriga a evacuar prédio

Homenageadas vítimas 
de acidente

ferroviário em Recarei

O presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, prestou no passado 
domingo, 26 abril, uma homenagem sim-
bólica às vítimas do acidente ferroviário de 
26 de abril de 1984 em Terronhas, Recarei.

Foi depositada um ramo de fl ores no 
memorial requalifi cado pela junta de fre-
guesia de Recarei. 

Segundo a autarquia, a homenagem 
foi igualmente prestada pelo presidente 
da junta de Recarei, Belmiro Sousa, pelo 
presidente da assembleia de freguesia e 
funcionários da junta.

O acidente ferroviário aconteceu há 36 
anos e vitimou 17 pessoas. A tragédia foi 
provocada por um choque entre um auto-
carro e uma automotora.

Um incêndio defl agrou ontem na gara-
gem de um prémio na Avenida Dr. Francis-
co Sá Carneiro, em Paredes, que foi evacua-
do por precaução.

O alerta foi dado às 19h43 tendo sido 
mobilizados para o local três viaturas e oito 
operacionais dos bombeiros voluntários 
de Paredes.

O incêndio defl agrou num veículo que 
se encontrava no interior da garagem. O 
prédio acabou por ser evacuado por pre-
caução. 

António
Joaquim Barbosa

uma situação de esfaqueamento.
“Quando chegaram ao local, os bom-

beiros encontraram três vítimas com mar-
cas de esfaqueamento, duas do sexo femi-
nino e uma do sexo masculino. Uma mu-
lher, vítima grave, com cerca de 70 anos, 
que foi esfaqueada várias vezes e uma ou-
tra vítima do sexo feminino, com cerca de 
40 anos, com ferimentos ligeiros”. 

Ambas foram encaminhadas para o 
hospital Padre Américo, em Penafiel. Se-
gundo o Jornal de Notícias (JN), na unidade 
hospitalar foi depois confirmado que ne-
nhum dos ferimentos de Ana Barbosa era 
grave, dependendo a alta apenas do esta-
do psicológico da vítima.

O homem, que também apresentava mar-
cas de esfaqueamento, acabou por se enforcar 
com um cabo preso junto à janela da varanda 
do quarto. Quando percebeu que o marido 
estava a tentar matar-se, Ana Barbosa ainda 
conseguiu cortar o cabo que o mantinha sus-
penso, mas o homem acabou por falecer.

O óbito foi confi rmado pela equipa da 
Viatura Médica de Emergência e Reanimação 
(VMER) do Vale do Sousa. 

No local estiveram três viaturas e cinco 
operacionais dos bombeiros de Paredes e 
também a GNR. 

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

Texto

HELENA NUNES

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu 
Albuquerque, visitou no passado dia 24 de 
abril, uma exploração de produtos hortícolas 
em Paredes. 

Segundo a autarquia, a ministra esteve 
de visita a explorações agrícolas do norte e 
sul do país, no âmbito da plataforma www.
alimentequemoalimenta.pt, recentemente 
lançada pelo Ministério da Agricultura com 
o objetivo de “aproximar consumidores e 
produtores”.

Em Paredes, Maria do Céu Albuquerque 
visitou a exploração hortícola de Alda Rosen-
do, que distribui 100 cabazes semanais de 
produtos variados de hortaliça e frutas pro-
duzidas na cidade.

A acompanhar a visita esteve o presiden-
te da câmara de Paredes, Alexandre Almeida.

Segundo o Ministério da Agricultura, es-
tas visitas “visam assegurar um acompanha-

Ministra da Agricultura visitou 
exploração local em Paredes

Texto

HELENA NUNES

mento próximo da rede de produção e abas-
tecimento alimentar, em prol da garantia do 

normal funcionamento da mesma no contex-
to marcado pela pandemia da Covid-19”.
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25 de abril celebrado online
com mensagens,

poemas e concerto
O 46.º aniversário do 25 de abril foi assinalado no sába-

do em Paredes com um programa de comemorações na in-
ternet, salvaguardando as medidas de afastamento social 
ditadas pela pandemia da Covid-19.

O momento institucional foi assinalado ao final da 
manhã, no exterior dos Paços do Concelho, com o has-
tear das bandeiras de Portugal e do concelho, na pre-
sença do presidente da câmara, Alexandre Almeida, do 
presidente da Assembleia Municipal, Batista Pereira, e 
dos representantes dos partidos políticos com assento 
neste órgão. Em representação da CDU esteve o deputa-
do Cristiano Ribeiro, em representação do PS o deputa-
do Rui Silva, pelo PSD, Manuel Gomes e pelo CDS Jorge 
Ribeiro.

Durante a tarde foram disponibilizados na página de 
internet e no facebook do município “25 Poemas de 25 
poetas” evocativos da Liberdade e declamados pelo ator e 
encenador Fernando Soares.

A autarquia disponibilizou ainda um vídeo institucional 
com diversas mensagens evocativas do 25 de abril e uma 
homenagem do presidente aos profi ssionais de saúde, 
Bombeiros, Cruz Vermelha, IPSS’S, funcionários da autar-
quia e das juntas de freguesia.

À noite foi transmitido em direto no facebook do muni-
cípio o concerto do cantor e guitarrista Jorge Lomba, com 
o reportório musical de “25 minutos de 25 de Abril”.

Desde meados 
de março que 
um grupo de 
voluntários está 

a produzir viseiras e outros 
materiais de proteção para 
ajudar a equipar os profi ssio-
nais de saúde de vários hos-
pitais e instituições da região.

O projeto nasceu em Cas-
telo de Paiva, por iniciativa 
de Daniela Moreira, Maria 
do Carmo e Ilídia Magalhães, 
que começaram por produzir 
viseiras com a ajuda de mais 
de duas dezenas de costurei-
ras de uma confeção de Cas-
telo de Paiva. 

Dulcínia Magalhães, de 
33 anos, juntou-se ao pro-
jeto a convite da irmã, Ilídia 
Magalhães, com o objetivo 

As juntas de freguesia de 
Gandra e Lordelo anuncia-
ram que vão distribuir más-
caras reutilizáveis à popula-
ção. 

A junta de Gandra adqui-
riu a uma empresa da fregue-
sia máscaras de proteção que 
são reutilizáveis para serem 
distribuídas pelas famílias de 
Gandra e que delas careçam.

Serão distribuídas duas 
máscaras por família, deven-
do a entrega ser solicitada 
diretamente nos serviços da 
junta de freguesia, preferen-
cialmente por telefone ou 
email.

“A entrega será com-
binada entre os requeren-
tes e os serviços da junta, 
podendo ser entregues 
nas moradas respetivas, 
evitando-se deslocações e 
aglomerações das pessoas. 
Continuamos a contar com 
a colaboração de todos, por 
todos!”, refere em comunica-
do a junta de Gandra.

Juntas de Gandra e Lordelo
distribuem máscaras à população

Também a junta de fre-
guesia de Lordelo anunciou, 
no dia 20 de abril, que vai 
distribuir cerca de 6 mil más-
caras laváveis à população. 
Os equipamentos foram pro-
duzidos por um grupo de vo-
luntários da freguesia. “O ob-
jetivo é incentivar o uso de 

mascaras sociais, nos espa-
ços públicos e locais de tra-
balho, criando desta forma 
uma barreira à propagação 
do vírus com esta proteção 
coletiva”, refere a junta de 
freguesia de Lordelo.

As mascaras começaram a 
ser distribuídas na semana pas-

sada. Além das máscaras está a 
ser colocado nas caixas de cor-
reio das famílias “um peque-
no guia onde, para além de 
algumas informações e con-
tactos úteis, sugerimos o uso 
de máscara, para que nos 
possamos proteger uns dos 
outros”, acrescenta a junta.

Jovens de Paredes ajudam a 
equipar profi ssionais de saúde

Texto

HELENA NUNES
de angariar verbas para pro-
duzir botas, cogulas e fatos 
protetores.

Com a ajuda de alguns 
amigos, a jovem de Paredes 
rapidamente juntou a verba 
necessária para adquirir 24 ro-
los de tecido. “Os primeiros 
exemplares foram cortados 
na fábrica de um familiar 
em Bitarães e as peças eram 
depois levadas para Castelo 
de Paiva onde as costureiras 
faziam o resto. Uma parte 
era distribuída lá e outra 
parte eu trazia para distri-
buir”, conta a jovem licencia-
da em farmácia, garantindo 
que a ideia foi aproveitar a li-
nha de produção que já tinha 
sido criada para produzir ou-
tros materiais que faziam falta 
nos hospitais. 

A iniciativa já permitiu 
distribuir milhares de equi-

pamentos de pro-
teção por unidades 
hospitalares, centro 
de saúde, clínicas e 
farmácias na região 
Norte, mas tam-
bém de Lisboa. “Os 
pedidos não para-
ram de chegar de 
lares, centros de 
saúde, Hospital de 
São João, Hospital 
de Penafi el, áreas 
Covid-19, clínicas 
de hemodiálise, 

etc. Recebemos um pedido 
da Fundação Champali-
maud, em Lisboa, e tivemos 
um pedido também de um 
hospital de Lisboa que veio 
cá buscar cogulas e pernei-
ras. A nossa abrangência 
foi muito grande, mas ago-
ra espero que o sistema de 

saúde comece a dar respos-
ta porque nós começamos 
a não ter capacidade para 
responder a tudo”, sublinha 
a jovem.

Na distribuição dos 
equipamentos, Dulcínia Ma-
galhães tem contado com 
a ajuda de Patrícia Pinto e 
Rita Francisco e de uma ou-
tra amiga de Paredes, Sofi a 
Bucho, que trabalha num 
laboratório farmacêutico em 
Lisboa, onde conseguiu an-
gariar vários donativos.

Com o dinheiro angaria-
do o grupo conseguiu ainda 
adquirir cremes hidratantes 
e cicatrizantes para os enfer-
meiros e abastecer a unidade 
de neonatologia do Hospital 
Padre Américo, em Penafi el, 
com pensos hidrocoloides e 
outros materiais.
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Recuperado material
furtado à venda na internet

O Núcleo de Investigação Criminal 
(NIC) de Penafi el recuperou, a 23 de abril, 
três amplifi cadores que tinham sido furta-
dos do interior de uma residência no con-
celho de Paredes.

Segundo a GNR, as diligencias policiais 
culminaram na apreensão do material fur-
tado, que se encontrava à venda na inter-
net e na detenção, em fl agrante delito, de 
dois homens, de 47 e 59 anos.

Os suspeitos, um deles com antece-
dentes criminais pelo crime de burla e que 
já tinha cumprido pena de prisão efetiva, 
foram constituídos arguidos e os factos re-
metidos ao Tribunal de Paredes.

O material recuperado, no valor de seis 
mil euros, será entregue ao proprietário.

A 
Liga dos Bombeiros Portugueses 
anunciou, na passada quarta-fei-
ra, 22 abril, a distribuição de mi-
lhares de equipamentos de pro-

teção individual (EPI) por todas as associações 
humanitárias de norte a sul do país, para inter-
venção no combate à pandemia Covid-19.

“Vão ser entregues pela LBP aos bom-
beiros, 10 mil viseiras, 10 mil máscaras 
FFP2, 4.500 fatos laváveis, 13 mil máscaras 
cirúrgicas e dois mil frascos de gel desinfe-
tante”, lê-se no comunicado.

A distribuição será feita através das fede-
rações distritais que, por sua vez, farão chegar 
os EPI às associações.

“Desta forma, e perante uma visível fal-
ta de coordenação ofi cial que deveria, an-
tes de mais, ter salvaguardado em tempo a 
obtenção de EPI e a sua distribuição pelos 
bombeiros, a LBP entende ser também seu 
dever apoiar as suas associadas e bombei-
ros na garantia da prestação do socorro em 
segurança, quer para o doente como tam-
bém para os bombeiros”, acrescenta a LBP.

Também a Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC) anunciou a 
distribuição de um novo reforço de equipa-
mentos de proteção individual a diversos cor-
pos de bombeiros do país.

Liga dos Bombeiros Portugueses
vai entregar equipamentos de

proteção individual às corporações 
Texto

HELENA NUNES

Na passada quarta-feira, 22 abril, a ANEPC 
fez uma entrega simbólica em Lisboa, na pre-
sença, entre outros, da secretária de Estado 
da Administração Interna, Patrícia Gaspar, do 
presidente da ANEPC, Tenente-General Carlos 
Mourato Nunes, e do presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, Jaime Marta Soares.  

Ao todo são 58 mil mascaras cirúrgicas, 80 
mil mascaras FFP2, 1500 óculos de proteção, 
400 batas de proteção, 70 mil toucas, mil lu-

vas, 12 mil cobre botas e 2500 fatos integrais.
Segundo a ANEPC, este é o sexto reforço de 

EPI feito desde o início da situação pandémica 
em Portugal aos corpos de bombeiros, respon-
sáveis por grande parte do transporte pré-hos-
pitalar dos doentes suspeitos e confi rmados.

A ANEPC promoveu já a distribuição de 
mais de 640 mil equipamentos de proteção 
individual pelas associações humanitárias de 
bombeiros.

Iniciativa “Kilómetros em casa” angariou
32 mil euros para ajudar hospitais

Lançada no início de abril por um grupo de 
amigos de Paços de Ferreira, a iniciativa “Kilóme-
tros em casa” conseguiu angariar 32 mil euros 
para ajudar o Hospital de São João, no Porto, e 
o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Pe-
nafi el, no combate à pandemia da Covid-19.

O objetivo inicial era angariar 30 mil euros, 
mas a organização decidiu prolongar o prazo de 
realização de donativos, na esperança de atingir 
os 40 mil euros.

Segundo a organização, foram 2.800 as pes-
soas que se associaram ao evento, que preten-
deu associar a prática de exercício físico em casa 
a uma causa solidária. Sem sair de casa, cada par-
ticipante pode realizar os quilómetros da prova a 
caminhar, a correr, a nadar, a remar ou a pedalar. 
O valor da inscrição reverteu para as duas unida-
des hospitalares da região.

O projeto contou com a participação de pro-
fi ssionais de várias áreas. Os participantes foram 
desafi ados a fazer o maior número de quilóme-
tros no espaço confi nado à sua residência, gara-
gem, jardim, terraço, varanda, etc, respeitando 
as regras recomendadas pela Direção-Geral de 
Saúde.

Carlos Carvalhal (treinador de futebol), Auré-
lio Davide (triatleta), Marisa Barros (maratonista), 
Fernanda Ribeiro (ex-atelta olímpica), Márcio 
Barbosa (ciclista profi ssional e campeão de ciclo-
crosse), Jéssica Augusto (atleta) e Paulo Meneses, 
presidente do FC Paços de Ferreira foram alguns 
dos embaixadores da iniciativa.

Sociedade
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O Hospital Padre Américo, em 
Penafi el, já recebeu os três primei-
ros ventiladores adquiridos com um 
contributo da Liga de Amigos, no 
valor de 28 mil euros.

“A Liga dos Amigos do Hos-
pital tem ainda a decorrer uma 
campanha com uma conta aber-
ta e que encerrará até ao fi nal do 
mês, cujo saldo reverterá tam-
bém para aquisição de equipa-
mentos para o Hospital e o mon-
tante fi nal apurado será divulga-
do no fi nal da campanha dentro 

O 
hospital de São Gonçalo, em 
Amarante, realizou mais de 52 
mil consultas e seis mil cirur-
gias em ambulatório no ano 

passado, informou o CHTS em comunicado.
Em 2019, o hospital que faz parte do Cen-

tro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) reali-
zou 6219 cirurgias em ambulatório, mais 3481 
que em 2015. No ano passado o hospital de 
Amarante realizou ainda mais 6558 consultas 
médicas que em 2015. Já o número do doen-
tes saídos do internamento passaram de 1721 
em 2015 para 1985 em 2019.

“Gradualmente e de modo consolida-
do, o Hospital de São Gonçalo tem vindo 
a ser incluído no roteiro da atividade do 
CHTS nas mais diversas valências, haven-
do cada vez mais especialidades que ali 
realizam consultas e outros procedimen-
tos”, sublinhou o CHTS, anunciando que nas 
próximas semanas serão reforçadas algumas 
atividades.

O hospital de São Gonçalo, em Amarante, 
assinalou no passado dia 29 de abril o 7.º ani-
versário. “Devido à situação de pandemia 
não foi possível comemorar esta data com 
a comunidade”, acrescentou o CHTS.

Hospital de São Gonçalo realizou
mais consultas e cirurgias em 2019

Este hospital, em conjunto com o Hospi-
tal Padre Américo, em Penafi el, constituem o 
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), 
um dos centros hospitalares do país com 
maior carga assistencial, no que concerne à 
população e à área geográfi ca que tem a in-
cumbência de assistir.

Essa responsabilidade corresponde a tra-
tar a saúde de mais de 5% da população por-
tuguesa, ou seja, 520 mil pessoas, localizadas 
em 12 concelhos de quatro distritos.

Tablets vão aproximar
doentes e familiares 

Em pleno período de pandemia, o CHTS 
começou a realizar videochamadas entre os 
doentes e os familiares que estavam impedi-
dos de fazer visita. A situação vai agora conso-
lidar-se com a atribuição de tablets para que 
cada ala hospitalar possa melhorar a huma-
nização na prestação dos cuidados de saúde. 

“Com o compromisso de continuar a 
trabalhar para a melhoria e aumento da 
prestação assistencial, fazemos votos que 
em 2021 haja outras condições para come-
morar, juntamente com a comunidade o 
8.º aniversário do Hospital de São Gonça-
lo”, acrescenta em nota de imprensa.

Texto

HELENA NUNES

Hospital Padre Américo recebeu os três primeiros
ventiladores oferecidos pela Liga de Amigos

de duas semanas”, salienta o Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS), lembrando que a Liga de 
Amigos tem sido parceira do hospi-
tal em diversos domínios, incluindo 
no voluntariado.

“Este é mais um gesto que vai 
benefi ciar a população desta re-
gião, não somente neste período 
de combate à pandemia Covid 
como para o futuro. Obrigado!”, 
destaca o CHTS.

Em meados de março, a Liga dos 
Amigos do Hospital Padre Américo 

lançou uma campanha de angariação 
de fundos para adquirir 10 ventilado-
res para o Hospital de Penafi el.

A iniciativa tem como lema “To-
dos pelo nosso Hospital” e quer 
ajudar a reforçar o equipamento 
disponível no hospital de Penafi el, 
unidade que integra o CHTS que dá 
resposta a mais de meio milhão de 
habitantes dos concelhos do Tâme-
ga e Sousa.

As contribuições individuais e 
coletivas são canalizadas através da 
conta bancária da Liga de Amigos.

Aplicação do CHTS protege saúde mental dos profi ssionais
O Centro Hospitalar do Tâme-

ga e Sousa (CHTS) criou uma apli-
cação móvel que permite, através 
de questionários anónimos e de 
resposta voluntária, avaliar a saúde 
mental dos profi ssionais.

A aplicação MyndPal está dispo-
nível desde o início de abril e foi de-

senvolvida pelo Departamento de 
Psiquiatria e Saúde Mental (DPSM) 
do CHTS, em colaboração com vá-
rias startups. Através de escalas de 
avaliação de sintomas associados à 
depressão, ansiedade e burnout a 
aplicação permite rastrear situações 
de disfunção emocional e proteger 

a saúde mental dos profi ssionais 
daquela instituição.

Os utilizadores que apresen-
tem sintomas relevantes recebem 
um contacto do DPSM para agen-
damento de uma consulta. A My-
ndPal apresenta ainda dicas e in-
formações úteis para promover a 

saúde mental e evitar o contágio.
O DPSM do CHTS dispõe ain-

da de equipas multidisciplinares 
na área da saúde mental para as-
segurar apoio psiquiátrico/psico-
lógico aos profissionais e de uma 
plataforma digital móvel para 
facilitar a sinalização de casos de 

risco.
Em paralelo, está também 

a ser realizado um estudo que 
pretende monitorizar e definir 
intervenções, de acordo com os 
problemas detetados ao nível da 
ansiedade, depressão, burnout e 
coping.

PUB
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Podologista ROPE® Reabilitação
e Otimização de Performance 

GRUPO SAÚDE NUNO MENDES

EMÍLIA RIBEIRO

1. Lave, esfregue e limpe os seus pés 
com água e sabão/gel de banho e seque 
bem com a toalha, principalmente entre 
os dedos;
2. Os microorganismos fúngicos gostam 
muito de humidade e calor. Se mantiver os 
pés secos diminuirá a sua propensão para 
desenvolver quaisquer patologias relacio-
nadas com fungos na sua pele e unhas;
3. Faça um autoexame uma vez por sema-
na, pelo menos. Quando tomar banho, ob-
serve a sua pele, se possui calosidades ou 
vermelhões, e analise, também, a descolo-
ração de alguma unha, o que pode indicar 
presença de um fungo. Se é um paciente 
com Diabetes, deve inspecionar os seus 
pés todos os dias, pois acarreta um maior 
risco de ferimentos nos pés e infeções;
4. Corte as unhas de forma reta (não corte 
os cantos), sem arredondar demasiado ou 
cortar demasiado curtas junto à pele;
5. No caso de ser um paciente que já 
possui onicocriptoses sucessivas (unhas 
encravadas), deverá proceder a assepsia 
(desinfeção) da zona 2 a 3x ao dia e prosse-
guir com a terapêutica indicada até a pos-
sibilidade de nova consulta de podologia;
6. Nesta fase que estamos por casa, não 
utilize vernizes estéticos para esconder, 
camufl ar ou simplesmente para colorir as 
suas unhas. Permita-lhes respirar e esta-
rem limpas por longos períodos;
7. Cada pé tem cerca de 250.000 glândulas 
responsáveis pelo de suor em abundância. 
A transpiração cria o ambiente perfeito para 
as bactérias se alojarem. Use meias em al-
godão, que mantenham os pés secos e não 
demasiado apertadas nos pés e tornozelo;
8. Use calçado arejado para permitir que 
o ar circule e os pés não fi quem húmidos. 
Mesmo estando mais horas dentro de casa, 
opte por alternar o seu calçado diariamen-
te. Alterne entre umas sapatilhas, chinelos 
ou até mesmo pantufas. Vá alternando 
e, não se esqueça, nunca use o calçado 
que vem ao exterior, dentro de casa, 
pois pode ser um meio de transporte do 
novo corona vírus; 
9. Não faça nenhum procedimento in-
vasivo no seu pé. Muitos pacientes que 
tentaram um corte ou uma deslaminação 
caseira de calosidades podem agravar ou 
complicar o problema.
10. Qualquer dor, vermelhidão, pus, in-
chaço, descoloração ungueal que persista 
e incomode deve ser verifi cada pela nossa 
equipa de Podologistas, assim que possível.

Dicas para manter
os pés saudáveis

Pés saudáveis começam
com uma boa higiene

Os Bombeiros Voluntários de 
Cete assinalaram, no passado 
dia 18 abril, 95 anos de exis-
tência e tinham em agenda um 

conjunto de atividades que tiveram de ser 
canceladas devido à pandemia da Covid-19.

Num comunicado partilhado nas redes 
sociais, a corporação fala de “um dia muito 
importante, celebrado em circunstâncias 
que nunca imaginávamos”.

“Os planos eram muitos, a preparação 
já estava a ser feita há alguns meses, no 
entanto, fomos assombrados por esta pan-
demia, tudo foi cancelado e a vida desta 
instituição mudou, assim como de todos 
nós”, refere a corporação.

Pelo segundo ano consecutivo o aniver-
sário ia ser celebrado fora do quartel da insti-
tuição, numa das cinco freguesias da área de 
intervenção da corporação, em Recarei. Além 

Pandemia cancela celebração do 95.º
aniversário dos bombeiros de Cete

Texto

HELENA NUNES

As obras de renovação do quartel dos 
bombeiros voluntários de Cete arrancaram 
no fi nal de agosto de 2019, um mês depois 
da nova direção tomar posse, e deverão estar 
concluídas até ao fi nal deste ano. 

O investimento de cerca de meio milhão 
de euros vai dotar o quartel de melhores con-
dições para os operacionais que fazem parte 
do corpo ativo. Na primeira fase (já concluída) 
foram renovados os escritórios operacionais. 
Na segunda será renovada a parte da central 
e na terceira as camaratas. 

O projeto prevê ainda a substituição do te-
lhado do quartel, que ainda é em fi brocimento.

 “Vamos aproveitar o verão para subs-
tituir o telhado e depois passar para as 
camaratas, esperando que no fi nal do ano 
esteja tudo concluído. A ideia será sempre 
melhorar as condições para que os bom-
beiros passem mais tempo no quartel que 
já não sofria uma intervenção há 25 anos”, 
sublinha o presidente da direção.

Evandro Sousa diz que o projeto será 
também importante para atrair mais voluntá-
rios para a corporação. “Estávamos a tentar 
formar uma Escola de Infantes e Cadetes e 
não conseguimos arrancar com o projeto 
por falta de voluntários”.

das habituais medalhas e condecorações a vá-
rios soldados da paz os bombeiros de Cete iam 
ainda benzer quatro novas viaturas, três delas 
oferecidas à instituição.

“Duas das viaturas foram oferecidas pela 
REN, um jipe de primeira intervenção e um 
forgão que vai ser transformado em ambu-
lância. Os bombeiros de Rebordosa também 
ofereceram uma ambulância de transporte e 
socorro e a nossa associação adquiriu outra 
ambulância, com zero quilómetros, que tam-
bém ia ser benzida na cerimónia”, explica o 
presidente da associação humanitária.

Evandro Sousa admite que a corporação 
teve de se adaptar à nova realidade vivida no 
país e no mundo e que “no início a maior 
preocupação era a escassez dos equipa-
mentos de proteção. A situação já foi ultra-
passada, estando o socorro a ser prestado 
com todas as condições de segurança”.

Este período de contingência impede a ins-
tituição de celebrar o aniversário como habitual, 
mas o dirigente assume que no próximo ano a 

festa será feita em Recarei. Também o coman-
dante interino, Ezequiel Coelho, lamentou o 
facto de a corporação estar impedida de come-
morar o aniversário junto dos seus conterrâneos, 
mas lembrou que este é apenas mais um esforço 
a ser feito para resolver a situação.

“Esperemos que isto passe rápido e que 
para o ano possamos estar todos juntos no 
dia do 96.º aniversário. Isso é o mais impor-
tante”, frisou o comandante, admitindo que a 
corporação teve de elaborar um Plano de Con-
tingência para se adaptar à nova realidade, re-
duzindo o número de efetivos diário no quar-
tel e cancelando todas as atividades externas 
que estavam agendadas.

“Em 95 anos de história nunca tínha-
mos passado por uma situação como 
esta, mas felizmente, e graças ao esforço 
dos nossos homens, temos conseguido 
estar à altura dos desafios e dar resposta 
a todos os pedidos de socorro que rece-
bemos”, sublinhou o comandante, asse-
gurando que todos os serviços estão a ser 
feitos com as devidas condições de higiene 
e segurança. 

Em relação aos equipamentos de pro-
teção individual Ezequiel Coelho destacou 
ainda a importância dos contributos que têm 
chegado por parte de empresas, populares 
e da câmara municipal de Paredes que per-
mitem garantir equipamentos para todos os 
bombeiros e as pessoas que socorrem.

Ao PAREDENSE, o comandante interino dos 
bombeiros de Cete lembrou ainda todos aqu-
eles que fazem parte da história da instituição, 
e em particular o Comandante Capitão Noel 
Ferreira, que faleceu em setembro do ano pas-
sado na queda de um helicóptero de combate a 
incêndios em Valongo.

“Ia ser um dia feliz por sabermos que 
estamos a dar continuidade ao trabalho 
dele, mas também um dia triste para estes 
homens por ser o primeiro aniversário que 
celebrávamos sem a presença dele. Deixa 
muitas saudades”. 

Obras no quartel prontas até ao fi nal do ano 
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A 
família de Recarei que tinha sido 
realojada no jardim de infância 
Trás de Várzea enquanto decor-
ria o tratamento de quarentena 

poderá em breve regressar a casa. Segundo a 
junta de freguesia a pessoa que estava infe-
tada com Covid-19 conseguiu vencer o vírus 
que levou a esta situação e isolamento.

“São estas boas notícias que nos mo-
tivam e fazem acreditar que havemos de 
superar toda esta adversidade, mas sem-
pre conscientes que muito há ainda a fazer 
e não descurando todos os cuidados que 
continuam a ser fundamentais”, escreveu 
a junta de freguesia de Recarei na sua página 
ofi cial nas redes sociais.

O município de 
Paços de Ferreira 
vai ter um centro 
de rastreios Co-
vid-19. Segundo a 
autarquia, o cen-
tro será criado no 
âmbito de um pro-
tocolo com os La-
boratórios do Vale 
do Sousa e o ACES 
Norte Agrupamen-
to de Centros de 
Saúde Vale do Sou-
sa Norte.

O espaço será 
instalado nas instalações da Associação Em-
presarial de Paços de Ferreira e deverá entrar 
em funcionamento na próxima semana, fun-
cionando em sistema de drive-through.

“Este modelo permitirá aos cidadãos, 
com suspeitas de infeção e previamente 
referenciados pelo Serviço Nacional de 
Saúde, poder deslocar-se até ao ponto 
de recolha, localizado no Parque de Ex-
posições da Capital do Móvel e sem en-
trar em contacto com outras pessoas, 
reduzindo o risco de infeção para todos 
os envolvidos”, explica a autarquia em co-
municado.

Os resultados serão depois enviados di-
retamente ao cidadão e às autoridades de 
saúde.

A autarquia fala de “um importante in-

Os deputados 
da Assembleia Mu-
nicipal de Penafi el 
abdicaram das 
verbas a que têm 
direito pela parti-
cipação em cada 
reunião a favor do 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
(CHTS).

O dinheiro das 
senhas de presen-
ça será usado para 
adquirir camas de 
cuidados intensi-
vos e monitores de 
sinais vitais. Segundo a câmara de Penafi el, o 
gesto permite “um apoio imediato de cer-
ca de 10 mil euros e que deixa em aberto 
outras iniciativas para reforçar o apoio ao 
Centro Hospitalar que cobre 13 concelhos, 
em 3 distritos, e serve 5% da população 
nacional”.

Em nota de imprensa, a autarquia explica 
que o desafi o foi lançado pelo presidente da 
Assembleia Municipal, Alberto Santos, aos vá-
rios grupos políticos.

Para esta iniciativa vão contribuir o presi-
dente da Assembleia Municipal e os 15 depu-
tados da Coligação “Penafi el Quer” – PPD/PSD 
e CDS-PP; 11 deputados do Partido Socialis-

Família de Recarei
que estava em quarentena regressa a casa

A família tinha sido realojada a 4 de abril e 
estava a receber apoio alimentar do centro so-
cial de Recarei. A casa onde viviam não tinha 
condições para garantir o isolamento da pessoa 
infetada, uma mulher de 50 anos de idade, que 
vivia com a mãe de 87 e o sobrinho de 22 anos.

O jardim-de-infância de Trás de Várzea, 
em Recarei, foi um dos sete espaços de aco-
lhimento adaptados pelo município de Pare-
des para receber pessoas com necessidade de 
isolamento.

Os centros de acolhimento foram cria-
dos no âmbito do Plano de Contingência 
Municipal e dispõem de um total de 100 
camas, estando instalados nos centros es-
colares de Baltar, Lordelo 1, Rebordosa, 
Recarei e Sobreira, na escola do Muro, em 
Rebordosa, e no Jardim de Infância Trás de 
Várzea, em Recarei.

Texto

HELENA NUNES

Paços de Ferreira vai ter
centro de rastreios Covid-19

Deputados da AM Penafi el
abdicam de senhas para

comprar material médico

vestimento na saúde pública fundamental 
para controlar e mitigar a propagação do 
vírus no concelho”.

Numa primeira fase, o centro de ras-
treios terá capacidade para realizar cerca 
de 50 testes diários, podendo evoluir, de 
acordo com a procura e necessidades gera-
das, aliadas à capacidade de processamen-
to do laboratório.

O sistema do novo centro de rastreios não 
permitirá a execução de testes sem marcação 
prévia junto das autoridades de saúde, por 
isso, “a autarquia pede aos cidadãos para 
se deslocarem ao local apenas se tiverem 
a respetiva marcação e apenas à hora que 
lhes for comunicada”, de forma a não criar 
constrangimentos ou aglomerados que po-
dem por em causa o seu normal funciona-
mento.

tas, 2 do Grupo Penafi el é Top e ainda os pre-
sidentes de junta de várias forças partidárias e 
independentes.

Alberto Santos garante que a decisão 
foi das mais unânimes, pacíficas e moti-
vantes a que assistiu. “Os líderes parla-
mentares evidenciaram grande sentido 
cívico, e, pondo de lado as suas visões 
ideológicas, responderam de imediato 
e de forma unânime ao desafio que lhes 
lancei. Sinal evidente que a política feita 
a pensar nos interesses das pessoas é a 
que tem de estar presente, permanen-
temente, nesta altura difícil que o país 
atravessa”.
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A Associação de Em-
presas de Paredes (ASEP) 
celebrou um protocolo de 
colaboração com os CTT – 
Correios de Portugal, que 
vai permitir às empresas 
do concelho venderem os 
seus produtos na internet 
através de uma loja virtual 
gratuita.

“O objetivo primordial 
é que as empresas do Pa-

No último mês 
houve uma 
subida de 872 
pessoas dos 

concelhos de Castelo de Pai-
va, Felgueiras, Lousada, Pa-
ços de Ferreira, Paredes e Pe-
nafi el inscritas nos centros de 
emprego, mostram os dados 
do Instituto do Emprego e 
Formação Profi ssional (IEFP).

No mesmo período do 
ano passado, entre fevereiro 
e março de 2019, a tendência 
era de descida do número de 
desempregados.

As estatísticas divulgadas 
pelo IEFP relativas a março de 
2020, mostram que, no fi nal 
do mês passado, existiam 
343.761 desempregados em 
Portugal Continental e Re-
giões Autónomas, o que re-
presenta uma subida de 8,9% 
em relação ao mês anterior 
e de 3% face ao mês homó-
logo.

Nos seis concelhos da re-
gião do Vale do Sousa havia, 
no fi nal do mês passado, 11. 
910 desempregados inscri-

Vale do Sousa registou mais
872 desempregados num mês

Texto

HELENA NUNES

ASEP celebra protocolo com os CTT para 
empresas que queiram vender online

redes possam minimizar 
a quebra de atividade de-
corrente da crise do CO-
VID-19”, sublinha a ASEP em 
comunicado.

A venda dos produtos 
pode ser feita através da 
plataforma dott.pt, o maior 
Marketplace do país, inicia-
tiva dos CTT e da SONAE”, 
uma plataforma que gera to-
dos os dias imenso trafego e 

possibilita às empresas uma 
relevante exposição dos seus 
produtos.

“Para além desta van-
tagem, o facto de ser uma 
plataforma gerida pelos 
CTT, oferece às empresas 
do concelho uma gestão 
da logística e do envio 
das encomendas com-
pletamente integrada na 
plataforma, sendo extre-

mamente simples para os 
empresários a gestão das 
encomendas”, acrescenta a 
ASEP, garantindo que neste 
momento estão a abrir 90 
lojas por dia na plataforma 
dott.pt.

Para aderir ou saber mais 
sobre este protocolo, basta 
que as empresas enviem um 
email para geral@asepare-
des.pt .

Cooperativa A Lord aplica
desconto de 12% nas faturas

de abril, maio e junho

A medida faz parte de um plano de apoio encetado 
pela Cooperativa de Eletrificação A LORD para ajudar a 
as instituições locais e os consumidores da cidade de 
Lordelo, explica a instituição. 

Além do desconto de 12% nas tarifas da energia 
elétrica em abril, maio e junho, a Cooperativa A Lord 
anunciou a aplicação imediata das recomendações pre-
conizadas pela Entidade Reguladora do Setor Elétrico 
(ERSE), a suspensão dos cortes de energia elétrica, a não 
cobrança dos juros de mora, o alargamento do prazo de 
pagamento das faturas e a possibilidade de requerer o 
pagamento em prestações de faturas em atraso.

Em comunicado a Cooperativa A Lord sustenta que 
a decisão foi tomada tendo em conta a “responsabi-
lidade social, cultural e económica que assume na 
cidade de Lordelo. A pandemia Covid-19 tem e terá 
consequências nefastas na vida de todos nós. Face 
às dificuldades que já se começaram a sentir, a Coo-
perativa A Lord, encetou diligências desde o início 
da pandemia, juntos das instituições lordelenses no 
sentido de encetar um Plano de Apoio de forma a 
ajudar a colmatar as suas dificuldades, indo ao en-
contro das suas reais necessidades”.

A instituição garante ainda que vai reforçar o apoio 
financeiro para o banco alimentar do projeto “Lordelo 
Solidário”, e o apoio às instituições de cariz social, no-
meadamente a ADIL - Associação para Desenvolvimen-
to Integral de Lordelo, e o Centro Socioeducativo de 
Parteira, mas também à Unidade de Saúde Familiar Sal-
vador de Lordelo, aos bombeiros voluntários, à GNR de 
Lordelo e á paróquia.

As medidas serão constantemente monitorizadas 
e ajustadas à evolução da situação atual, acrescenta a 
instituição.

GNR recuperou telemóveis
e tabaco furtado em Lordelo

A GNR recuperou, no passado dia 21 de abril, em 
Lordelo, vários artigos furtados, nomeadamente tele-
móveis e maços de tabaco.

A apreensão foi feita pelo Núcleo de Investigação 
Criminal (NIC) de Felgueiras no âmbito de uma inves-
tigação relacionada com furtos em estabelecimentos 
comerciais, ocorridos a 21 e 22 de abril, em Lousada e 
Paços de Ferreira.

“Os militares realizaram diligências que culminaram 
numa busca domiciliária, permitindo identificar um ho-
mem e uma mulher, de 30 e 28 anos, respetivamente, 
ambos com antecedentes criminais pela prática de cri-
mes contra o património”, explica a GNR em comunica-
do.

Durante a ação policial foi possível apreender a rou-
pa utilizada pelo casal nos furtos e recuperar vários te-
lemóveis e maços de tabaco que haviam sido furtados, 
que foram entregues aos proprietários.

O homem foi constituído arguido e a mulher foi de-
tida por ter um mandado de detenção pendente, sendo 
os factos remetidos aos tribunais de Lousada, Paços de 
Ferreira e Matosinhos.

tos nos centros de emprego, 
mais 872 do que no mês an-
terior. Ainda assim, o número 
está dentro do que foi regis-
tado em março de 2019.

Felgueiras foi o concelho 
que registou a maior subi-
da, com mais 250 pessoas à 
procura de emprego no últi-
mo mês. Em março estavam 
em situação de desemprego 
2.098 pessoas no concelho 
de Felgueiras.

Paredes com 
3.267 pessoas

desempregadas

Paredes registou a se-
gunda maior subida no 
número de pessoas desem-
pregadas, sendo mais 220 
no último mês. Além disso, 
Paredes foi o concelho do 
Vale do Sousa que registou 
mais desempregados. 

Em março estavam em 
situação de desemprego 
3.267 pessoas, sendo 1262 
homens e 2005 mulheres.

Em fevereiro de 2020, 
antes do surto de Covid-19 
ter afetado Portugal, no 
concelho de Paredes esta-
vam desempregadas 3.047 
pessoas. 

Os dados agora divulga-
dos pelo IEFP dão conta de 

1779 pessoas no desempre-
go há menos de um ano e 
1488 há um ano ou mais.

Em Paredes 250 pessoas 
procuram o primeiro empre-
go e 3017 um novo emprego.

O desemprego nos jo-
vens até aos 25 anos atinge 
341 pessoas, sendo que 289 
são licenciadas.

Nos restantes concelhos 
da região, foi Lousada que 
registou a terceira maior 
subida, com 1575 pessoas 
desempregadas em março, 
mais 213 do que no mês an-
terior. Penafiel registou em 
março 2496 desemprega-
dos, Paços de Ferreira 1931 
e Castelo de Paiva 543.
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Aos 25 anos de vida, a Orques-
tra Ligeira do Vale do Sousa 
está apostada em regressar aos 
grandes palcos e a lançar um 

novo disco em 2022. A banda, integrada na 
Associação Cultural e Musical de Paredes e 
com sede em Paredes, tem também o objeti-
vo de mudar o nome para Paredes Big Band, 
já que o concelho deixou de pertencer ao Vale 
do Sousa. Um desejo que pode concretizar-se 
na altura em que a banda comemora os 25 
anos.

Orquestra Ligeira do Vale do Sousa quer voltar
aos grandes palcos e lançar novo disco

Texto

HELENA NUNES
apresentações da banda foram essencialmen-
te regionais, “desde o concerto até à reali-
zação de festas de baile”, destacando-se a 
participação no Festival Cármen Miranda, no 
Marco de Canaveses, em 1996 e 1997, como 
suporte musical aos concorrentes a concurso.

A partir 1998, já sob a direção de Manuel 
Vieira, a Orquestra Ligeira do Vale do Sousa 
passou a mostrar o seu trabalho em vários 
palcos do país, como o Coliseu do Porto, o Ca-
sino da Póvoa e o Teatro D. Maria, em Lisboa, e 
a participar em programas televisivos na RTP.

“A partir dessa altura a orquestra tor-
nou-se mais conhecida fora de Paredes”, 
sublinha Daniela Sousa, lembrando também 
as participações em Concursos de Orquestras 
onde a OLVS chegou a ser premiada.

Em 2007 a OLVS ganhou o 2.º prémio no I 
Concurso Nacional de Orquestras Ligeiras, que 
decorreu no Cineteatro de Alcobaça. Em 2009 
e 2010, participou também nas duas edições 
do Encontrão, Concurso Nacional de Teatro, 
Música e Etnografi a, organizado pelo INATEL, 
onde ganhou “destaque e admiração”.

Maestro Manuel Vieira

Atualmente a Orquestra Ligeira do Vale 
do Sousa (OLVS) é composta por vinte músi-
cos e dois cantores. A voz feminina é de Da-

Fundada a 22 de abril de 1995, sob a di-
reção de Armando Matos, a Orquestra Ligeira 
do Vale do Sousa Big Band surgiu com o in-
tuito de revitalizar a atividade musical da As-
sociação Cultural e Musical de Paredes, à data 
presidida por João Matos Ferreira.

Na altura, a Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa tinha uma composição instrumental 
semelhante à de uma banda fi larmónica e um 
reportório que juntava vários géneros musi-
cais, como a pop music, a música portuguesa 
e alguns temas conhecidos da época da Big 
Band Sound Era com arranjos para guitarra, 
baixo, piano, bateria e vozes.

Daniela Sousa, cantora da banda e secre-
tária da Associação Cultural e Musical de Pa-
redes explicou ao PAREDENSE que no início as 

niela Costa e a voz masculina é de Fernando 
Jorge.

Desde 1998 que a OLVS é dirigida por Ma-
nuel Vieira. O maestro participou no Festival 
da Canção do Marco de Canaveses e conquis-
tou, em 2007, o 2.º prémio no I Concurso Na-
cional de Orquestras Ligeiras, no Cineteatro 
de Alcobaça. Editou dois cd’s e conduziu a 
orquestra em diversas apresentações públi-
cas, entre as quais se destaca o concerto no 
Coliseu do Porto.

Ao maestro Manuel Vieira é também atri-
buída uma mudança ao nível do reportório. 
Os temas mais ligados à pop music e à música 

maestro da Big Band.
Mais recentemente, foram incrementa-

dos temas que pertencem à história do jazz, 
nomeadamente do formato típico de um jazz 
ensemble do tio big band. A orquestra passou 
a designar-se por Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa Big Band, mantendo-se como primeiro 
nome as iniciais do nome precedente, como 
forma de homenagear o trabalho desenvolvi-
do durante vários anos.

Falando dos projetos para o futuro, Da-
niela Sousa assume que além do lançamento 
de um novo disco em 2022 a OLVS Big Band 
sonha com o regresso aos grandes palcos que 

outrora foram fáceis de alcançar e com a con-
cretização de um desejo antigo dos músicos 
e dirigentes de mudar o nome da OLVS para 
Paredes Big Band.

“A partir do ano 2000 formaram-se 
muitas big bands no norte e até perto de 
Paredes, mas a nossa é a verdadeira “so-
brevivente”. Não é fácil manter unido um 
grupo tão grande nem manter viva uma as-
sociação com tantos anos”, sublinha Daniela 
Costa, assumindo, contudo, que o concelho 
tem vindo a apoiar mais a cultura nos últimos 
dois anos.

Pandemia cancela
celebração do aniversário

O aniversário da OLVS Big Band marcado 
para o próximo dia 3 de maio foi cancelado 
devido à pandemia da Covid-19. A data seria 
assinalada com um concerto na Casa da Cul-
tura de Paredes que pretendia marcar o 25.º 
aniversário da OLVS Big Band e os 136 anos da 
Associação Cultual e Musical de Paredes.

Em termos de agenda a OLVS Big Band 
mantém em dúvida os concertos já agenda-
dos no Festival de Jazz de Paredes (7 junho) 
nas Festas de Paredes (15 julho), na Praça das 
Artes de Felgueiras (24 julho) e na Festa do 
Tremoço de Paredes (8 agosto).Maestro Manuel Vieira

Daniela Sousa, cantora da banda
e secretária da Associação Cultural e Musical de Paredes

Vítor Andrade, presidente da Associação
Cultural e Musical de Paredes

chael Bublé e outros. 
Nesta altura, alguns dos temas passa-

ram também a ser efetuados por elementos 
da OLVS Big Band. Em 2008 a OLVS acompa-
nhou o cantor Luís Represas no Urb Fest de 
Paredes e os arranjos foram da responsabili-
dade do músico/pianista Hugo Vieira, fi lho do 

portuguesa passaram a ser 
introduzidos com arranjos 
adequados à instrumen-
tação da banda. O repor-
tório passou a estar mais 
ligado ao jazz e a contem-
plar obras celebrizadas ou 
compostas por Glenn Mil-
ler, Benny Goodman, Count 
Basie, Duke Ellington, Ella 
Fitzgerald e Frank Sinatra.  

Outros temas de outras 
vertentes do swing, com 
outro tipo de infl uências 
harmónicas ou de conce-
ção, consoante a época 
da história do jazz, foram 
também introduzidos. São 
de realçar o latin jazz, en-
globando alguns dos vários 
estilos que o compõem, e 
o funk. Neste contexto, têm 
sido abordados, composi-
tores ou músicos como Tito 
Puente, Tom Jobim, Arturo 
Sandoval, Jaco Pastorius, 
Chick Corea, Mel Lewis & 
Thad Jones, Miles Davies, 
Quincy Jones, Sammy Nes-
tico, Gordon Goodwin, 
Harry Connick Jr., Diane 
Schuur, Shirley Bassey, Mi-
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● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
..............................................................................................................................................................

“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 tem-
po, 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 pas-
sado, aquilo que me motivou a voltar a escrever 
mais uma página deste meu companheiro.

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 
a abrir o meu livro e escrever isto. Custa abrir 
algo onde que, constantemente, apreciava as 

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

O Regresso

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, de-
pois da questão que me assaltou. Comecei a não 
conseguir fi car calado nem guardar tudo o que 
pensava e sentia para mim e para este caderno. 
Os meus pensamentos começaram a acalmar e 
a minha voz começou fi nalmente 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 jul-
gar o caráter de outras sem olharem para si 
próprios; ouvi pessoas a aproveitarem-se de 
outra que não tinha tantas possibilidades; vi 
os mais favorecidos a gozar com os menos 
favorecidos… 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, perce-
bi que há males que vêm por bem. Há coisas 
pelas quais passamos que nos tornam 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 palavra-voz de denúncia, que 
até então, não sabia 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!

Correção: 
Na edição do passado dia 16 de 

abril foram publicados neste espaço 
três textos elaborados pelos alunos 
Hélder, João, José e Juliana, do 12.ºA, 
Inês Filipa Lázaro Valério, do 12.ºC e 
Fátima Sousa do 9.º H onde com a in-
dicação de que pertenciam ao Agrupa-
mento de Escolas de Vilela quando, na 
verdade, pertencem ao Agrupamento 
de Escolas Daniel Faria, de Baltar. 

Pelo facto pedimos desculpa aos 
intervenientes e ao Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria de Baltar. Os tex-
tos são novamente publicados nesta 
edição para que não restem dúvidas.
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● Rosário Queirós    ● Coordenadora da Escola Básica de Recarei

Ensino à Distância

Os Meninos da Escola Básica de Recarei em isolamento:

Trabalhos em tempo de quaresma, Dia de Ramos, Dia da Árvore e de …Páscoa… em casa! Em tempos de isolamento social…              
continua a criatividade dos nossos alunos para além das paredes da escola!

É 
com enorme agrado que tenho 
vindo a receber muitos trabalhos 
dos alunos da escola. Trabalhos que 
mostram o empenho, a criatividade 

e a beleza de quem os elaborou, gente peque-
na em tamanho, mas grande em coração, valo-
res e atitudes. Trabalhos que mostram também 
a colaboração dos pais e familiares, fundamen-
tais para suportar este desafi o.

Escolhi alguns trabalhos ao acaso pois seria 
demais apresentar tudo o que fui recebendo. 
Para verem mais, podem sempre consultar o 
blogue da escola onde vão sendo colocados 
todas as construções, desenhos, atividades 
que representam os dias de confi namento dos 
alunos da Escola Básica de Recarei, neste perío-
do tão particular e tão difícil para todos, dias 
que nos colocam à prova e que nos fazem re-
fl etir no nosso papel enquanto seres humanos 
neste nosso amado Planeta, a Terra!

As fotos enviadas pelos encarregados 
de educação vêm de encontro às propostas 
dos professores/educadores para o trabalho 
à distância nestas últimas duas semanas an-
tes da interrupção da Páscoa. Nota-se que 
todos estão unidos por uma causa comum 
que é fazer os nossos alunos felizes a partir 
das tarefas propostas dos seus professores e 

educadores. A escola mais próxima de casa… 
Surgiram respostas muito interessantes, 

criativas e com muitos materiais reutilizados 
que nos mostram o quanto todos nos preocu-
pamos com a preservação e a sustentabilida-
de ambiental.

Desde os pássaros à janela de sentinela, 
às corridas de lagartas pelo chão da sala, às 
pedras coloridas, às cestinhas das amêndoas, 
às fl ores para os padrinhos, aos ninheiros e 
comedouros, aos trabalhos na horta lá da 
casa… há uma panóplia de trabalhos, todos 
com um cariz de genuína aprendizagem e 
satisfação nos seus rostos que nos acalenta a 
alma. Vale a pena lutar com este inimigo co-
mum e invisível que no meio de tanta tristeza, 
nos trouxe algo de bom: aprendemos a valori-
zar o pouco que temos e que se torna MUITO!

Deixo aqui apenas algumas para lembrar 

que o programa Eco Escolas pode, deve e está 
a continuar!

Parabenizo os artistas de palmo e meio 
e agradeço a colaboração dos encarregados 

seguidores do blogue e comentem os diferen-
tes conteúdos e fotos, será um objetivo maior 
nestes tempos tão atípicos que todos vivemos.
https://escolarecareicomcarinho.blogspot.com 

EB Recarei - Cesto de Maria Beatriz

EB Recarei - Flores da Mafalda

EB Recarei - Gabriel

EB Recarei 

de educação pela par-
tilha, pelo empenho, 
pela paciência e dispo-
nibilidade.

Enquanto coorde-
nadora da Escola Bási-
ca de Recarei, resta-me 
incentivar e pedir a co-
laboração no envio de 
materiais que coloco 
no blogue criado para 
a escola.

Envio, pois, o link, 
fi cando a aguardar a 
vossa visita, a vossa 
partilha… Contar con-
vosco para se tornem 
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

O PROCESSO CONTRA O P.E SILVA MACHADO II

Uma semana depois de ter ofi cia-
do ao governador civil pedindo-
-lhe a restituição da residência e 
o usufruto do passal, o pároco 

de Gandra volta a escrever à mesma entida-
de queixando-se de nada ter sido feito entre-
tanto. O padre Silva Machado referia não ter 
«casa na freguesia que [lhe servisse] para de 
lá paroquiar a mesma», pelo que equacionava 
«procurar casa fora da freguesia», uma situa-
ção que, em sua opinião, poderia provocar 
factos «pouco agradáveis».

No dia seguinte, após ter tomado conhe-
cimento do teor da anterior carta do pároco 
de Gandra, é o administrador do concelho, 
António Augusto, quem escreve ao governa-
dor civil num tom notoriamente irado. A mis-
siva fala por si:

«As acusações que vos foram feitas pelo 
pároco da freguesia de Gandra deste conce-
lho contra mim, regedor e comissão adminis-
trativa da dita freguesia, são redondamente 
falsas e provam à evidência de quanto é ca-
paz a alma reptiliana d’um reaccionário. Essas 
acusações, são o salvo conduto das entidades 
visadas pelo facto de serem fi rmadas pelo 
pároco de Gandra. Infeliz daquele que possa 
merecer simpatias ou aplausos a esse reac-
cionário porque é evidente a nulidade da sua 
cotação moral. As acusações desse padre são 
inteiramente falsas, escritas com artifício je-
suítico e revelam bem a têmpera de um dos 
piores inimigos da República, que parece 
estar possuído do delírio da perseguição. Se 
estais no propósito de castigar o queixoso por 
falsas declarações, ou denúncias falsas e infl a-
mantes, peço-vos uma sindicância aos meus 
actos e aos da junta e regedor de Gandra. De 
contrário tomarei o expediente de pedir pes-
soalmente contas a esse tipo característico de 
reacção.»

Deixando no ar a ameaça de agir por seus 
próprios meios, o administrador faz depois, a 
exemplo de o que já tinha feito anteriormen-
te, uma exposição diacrónica das atitudes 
«reaccionárias» do sacerdote no concelho de 
Paredes. Lembra o caso dos alegados insultos 
sobre a memória do livre-pensador Eusébio 
de Agatão Fayard, a «fanatização» do povo 
de Gandra, o caso da venda dos túmulos de 
valor arqueológico, a leitura da Pastoral, etc. 
António Augusto refere-se mesmo ao abade 
como «o mais reaccionário e mau de todo o 
concelho».

Desse histórico merece especial referên-
cia a questão da entrega dos títulos de dívida 
pública na posse dos sacerdotes, e que, com 
a República, passaram a ser «pertença do Es-
tado». Sobre esta questão, o administrador 

«As acusações que vos foram feitas pelo pároco da freguesia de Gandra deste concelho contra mim, 
regedor e comissão administrativa da dita freguesia, são redondamente falsas e provam à evidên-
cia de quanto é capaz a alma reptiliana d’um reaccionário.»

refere:
«Como os párocos faltassem ao cumpri-

mento das suas obrigações, resolvi intimá-los 
a apresentarem-se na administração do con-
celho com as inscrições que eram pertença 
do Estado. Esta resolução foi-me suscitada por 
alguns párocos que haviam desobedecido à 
lei por imposição do Bispo e assim, perante 
uma intimação obedeciam, e fi cavam bem 
colocados perante o seu superior hierárquico. 
O pároco de Gandra não acatou a intimação, 
respondendo em ofício negando-se atrevida-
mente a obedecer às minhas ordens. Ora, esta 
atitude segundo era voz corrente, foi por ele 
tomada em virtude de boatos que circulavam 
de uma próxima restauração da monarquia. O 
que é verdade é que este padre, na sua resi-
dência, tinha várias reuniões suspeitas, com 
outros padres, que andam fugidos por cons-
pirarem contra a República.»

Na verdade, estas circunstâncias ou episó-
dios de confl ito entre padre e administrador 
acabariam por originar não um, mas vários 
processos e ofícios dirigidos à tutela política 
e judicial da República, mas aparentemente 
sem que tais entidades tenham tomado qual-
quer providência de fundo. Daí a insistência 
de António Augusto ao relembrar, nesta nova 
exposição, todo o «cadastro» da conduta de 
Silva Machado.

E se, anteriormente, o administrador ha-
via deixado expressa no ofício a ameaça de 
pedir «pessoalmente» contas ao sacerdote, 
um pouco mais adiante, a autoridade conce-
lhia voltava a sugerir uma certa predisposição 
para resolver o caso de forma pouco diplomá-
tica. Ao referir-se em concreto às insinuações 

do padre de que regedor e comissão adminis-
trativa haviam sido os autores de um roubo à 
sacristia da igreja, António Augusto exclama: 
«Isto só tinha uma resposta…». E logo a se-
guir, no mesmo tom, refere: «Ah! Se enquanto 
escrevo estas linhas esse padre tivesse a ve-
leidade de passar-me ao alcance da vista, não 
vos escreveria por certo este longo ofício. A 
resposta bem mais concreta, não vos seria 
dada a vós, ilustre governador civil, mas sim 
ao padre queixoso.»

A 3 de Janeiro de 1912, Silva Machado 
volta a dirigir-se por escrito ao governador 
para insistir na queixa de que ainda não lhe 
tinha sido restituída a residência paroquial. E 
acrescenta: «Se não é possível, Ex.mo Sr., ser-
-me entregue a residência, do menos, sejam-
-me entregues os objectos que lá tenho, pois 
consta que o regedor e um dos vogais da jun-
ta, no dia 8 do corrente, se ausentam para o 
Brasil e eu tenho lá objectos que lhes podem 
servir e eles, que são uns miseráveis, podem 
aproveitar-se deles e levar-mos. Não estra-
nhará e até achará bem fundado o meu re-
ceio, recordando o que eu dizia no meu ofício 
de 19 de Dezembro e que vem a ser que o re-
gedor me roubava os frutos do passal e muito 
menos estranhará, sabendo que o escândalo 
continua. O regedor e seu pai, vice-presidente 
da junta, este por meio dos fi lhos, continuam 
descaradamente a roubar os frutos do passal, 
isto com grande escândalo e descrédito da 
República, por ser por ordens, segundo eles, 
do sr. administrador do concelho.»

No mês seguinte, o governador civil re-
meteria as queixas recebidas à Direcção Geral 
dos Eclesiásticos, tutelada pelo Ministério da 

Justiça. Mais tarde, a 20 de Julho, a mesma 
entidade reenviaria o processo instaurado ao 
sacerdote pela Administração do Concelho 
de Paredes, com a nota de que «o pároco de 
que se trata é o mesmo a que respeitavam a 
queixa e documentos que foram remetidos 
(…) a 10 de Fevereiro último».

Entretanto, num ofício dirigido a 26 de 
Junho ao Ministro da Justiça, o administrador 
insistia no pedido de expulsão do pároco de 
Gandra, sob a acusação de que «o vogal da 
comissão administrativa paroquial, Venâncio 
Alves da Costa, negociante, [emigrara] para o 
Brasil depois de haver fechado o seu estabe-
lecimento por motivo de falência devido a ter 
perdido toda a sua freguesia por infl uência do 
padre sobre a mesma» (RCEAC, reg. n.º 388).

A 8 de Agosto, António Augusto ofi ciava 
ao presidente da Comissão Central de Execu-
ção da Lei da Separação para informar que, 
entretanto, Silva Machado já havia entregado 
os títulos de dívida pública. Porém, o pároco 
de Gandra não o fi zera sem lavrar um protesto 
formal contra aquilo que considerava ser uma 
«tão inaudita usurpação», reservando-se o 
«direito de, oportunamente, protestar para as 
estações competentes, não somente contra a 
referida usurpação, mas ainda contra o modo 
ilegal como [fora] feita». 

Para o administrador do concelho, tal pro-
testo só serviria «mais uma vez» para demons-
trar a «rebeldia» e «espírito reaccionário» de 
Silva Machado «às leis e determinações do 
Poder Civil». António Augusto só via uma for-
ma de solucionar o problema: a expulsão do 
pároco de Gandra – e também do pároco de 
Vandoma, P.e António José da Silva Gonçalves 
– para fora do distrito do Porto. E formula esta 
sua convicção nos seguintes termos: 

«É portanto, Ex.mo Sr., muito urgente 
que a respeito destes dois ferrenhos jesuítas 
se tomem imediatas providências, expulsan-
do-os para fora do distrito, tão perniciosa é a 
sua estada entre os povos das suas freguesias, 
os quais estão verdadeiramente fanatizados 
e isto que vos afi rmo é tão verdade que por 
muitas e diversas vezes, tem esta administra-
ção procedido a autos de investigação por 
delitos cometidos por estes dois arguidos, 
mas nunca pude conseguir testemunhas que 
fossem capazes de dizer a verdade, porque o 
povo entende que comete um pecado mortal 
e incorre em excomunhão maior, se por acaso 
disserem qualquer coisa contra o seu pároco.»

P.e Silva Machado e o administrador António Augusto

Cultura

PUB
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M. FERREIRA COELHO
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P recisamente nesta data, mas no 
ano de 1789, foi investido Geor-
ge Washington como primeiro 
presidente dos EUA. Acompa-

nhavam-no homens de peso, tais como: 
John Adams como vice-presidente, Thomas 
Jefferson como secretário de Estado e Ale-
xandre Hamilton como secretário do Tesou-
ro. Ficaram na História.

Na Guiné, mais ou menos portuguesa, 

PALAVRAS ENCADEADAS
Quem se lembra!

em igual dia e mês de 1891 desenvolviam-
-se em Bissau guerras entre nativos locais 
e as tropas portuguesas. Foram louvados, 
entre outros, o 1.º tenente Filipe dos Santos 
Nunes e o 2.º tenente Álvaro Herculano da 
Cunha e o farmacêutico Justiniano de Sou-
sa Gonzaga, incluindo, ainda, vários, em-
pregados públicos, negociantes, também 
alguns soldados, sargentos e mais oficiais 
que se omitem, terminado pela referência 
ao último da longa listagem, o subdelega-
do do julgado de Bissau, Rufino Pereira Bar-
reto, que foi ferido.

Ainda na Guiné, já com grande apro-
ximação ao nosso tempo, no ano de 1937 
chegava a Bolama, em visita à colónia o 
governador de Cabo Verde, major Ama-
deu Gomes de Figueiredo. Meses depois, o 
governador da Guiné, Major Carvalho Vie-
gas, retribuia-lhe a visita embarcando para 
Cabo Verde onde foi aguardar a passagem 
do Chefe do Estado.

Por lastimável coincidência, foi a 30 de 
Abril de 2009 que aconteceu o primeiro caso 
suspeito, sob observação, em Portugal da Gri-
pe A (H1N1). A coisa agora pia mais fi no!George Washington

Pode parecer uma estranha coin-
cidência, mas não é! Nem coin-
cidência, nem estranheza, mas 
tão só recuperar na fi ta do tempo 

passado a memória que hoje (25/Abril/2020), 
ao acompanhar, em casa, as cerimónias do 
que acontecera em 1974, se nos plantou dian-
te dos olhos, como se agora fora e como se 
fosse mostrada em Abril de 1964!

Lembramo-nos bem que era Abril, não o 
dia exato porque para tal seria necessário ter 
dons adivinhatórios. Estávamos nesse tempo 
na Guiné, mais ou menos a meio da comissão, 
o general Arnaldo Schulz lá a ia governando 
como era possível e a cidade de Bissau um ter-
ritório cosmopolita, à europeia, com viaturas 
militares de todos os lados por todos os poros 
da cidade. Grande parte das viaturas vinham 
do “mato” a tratar de assuntos diversos, sendo 
mais importantes os que se reportavam aos 
aerogramas. Muito gostavam os comercian-
tes de tal movimento! É bom de ver, claro!

O pessoal abancava nos restaurantes no 
centro e alguns abrindo mais à volta. Mes-
mo à mão de semear estava o restaurante 
“Hasdrúbal”, junto ao mercado público, onde 
não faltava a garrafi nha de Casal Garcia”, o da 
Aveleda, Penafi el, confere. As entradas eram 
constituídas por camarão e o almoço, pro-
priamente dito, era, no geral, frango assado, 
cabrito e cozido à portuguesa. Saía-se dali, 
atravessava-se a avenida Oliveira Salazar (hoje 
Amílcar Cabral) e estava-se na esplanada do 
café do Bento, um beirão de Nelas, onde to-
mamos o primeiro café em terras africanas.

Desembarcados, em 1963, no cais do 
Pidgiguiti, era o local mais apetecido. Nunca 
antes nos passara pela cabeça ir encontrar no 

Vestidos de Pedra
à memória de Luís Veiga Leitão

Texto

M. FERREIRA COELHO
quiosque-livraria do café do Bento diversos 
livros proibidos pela censura, aqui, na metró-
pole.

Também estávamos longe de imaginar 
que no dia de regresso, em 1965, falaria a úl-
tima vez com o capitão Torres Meireles, com 
nome na cidade de Paredes.

Tudo isto para concluir que foi em Bissau, 
no café Bento, em 1964 que comprei o livro 
de poemas de Luís Veiga Leitão denominado 
“Ciclo de Pedras”, de que se transcreve o poe-
ma – Vestidos de Pedra”.

VESTIDOS DE PEDRA
Saber que estão vestidos de pedra
botões de ferro     casas de sombra
áspero forro do silêncio

Não basta saber que estão encerrados 
num  punho de pedra esmagando o sol

Não basta saber     É preciso ver
aquém dos olhos     adentro da voz 
e retratá-los no sangue

— entre a manhã e a janela
          o pão e a boca
          a parede e a rua
          a mão e a ferramenta

Retratá-los no sangue
é despir-lhes a roupa de pedra
é desabotoá-los da sombra

e livres e verdadeiros
respirá-los no ar     nos rios
e tê-los por companheiros

(Não basta saber que estão encerrados 
num punho de pedra esmagando o sol)

PUB
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PAREDES

Maria Alice da Silva
Pinto de Sousa
Faleceu (com 73 anos)

Maria Alice da Silva Pinto de 
Sousa faleceu no passado dia 
20 de abril, com 73 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua da Casinha, n.º 
12, Mouriz, Paredes. Era viúva de Joaquim Alberto 
Teixeira Barbosa.

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.

Cultura e  Diversos

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

2 – Defesa fi rme dos valores mais em-
blemáticos do concelho de Paredes 
em áreas como a política, religião, des-
porto, sociedade e do seu património 
cultural e arquitetónico.

3 – Respeito e tratamento igualitário 
para todos os cidadãos, independen-
temente da sua cor, raça, religião, na-
cionalidade ou sexo.

4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, 
assegurando a dignidade e privacida-
de das pessoas. 

GOMES DE SOUSA

O 
dr. Júlio Gouveia 
Mendes de Vascon-
celos nasceu em São 
Martinho de Rece-

sinhos, concelho de Penafi el, fi lho 
natural de Josefi na de Vasconcelos 
Mendes Guedes de Carvalho.

Neto do dr. António de Vascon-
celos Guedes de Carvalho, Bacharel 
formado em Direito em Maio de 
1842, natural do Salvador de Real, 
concelho de Amarante (9 de De-
zembro de 1819 a 26 de Outubro de 
1881) e de D. Inês Virgínia Pereira da 
Costa Peixoto, natural da vila e fre-
guesia de São Gonçalo de Amarante 
(1839-1927) casados a 23 de Outu-
bro de 1859.

Entre os numerosos fi lhos do dr. 
António de Vasconcelos Guedes de 
Carvalho estavam a Maria Eugénia e 
a Maria do Céu a quem António No-
bre dedicou alguns versos. [Versos 
Dispersos de António Nobre, 2000, 
p37/38].

Sobrinho do ‘Conselheiro de 
Casais’ dr. Joaquim de Vasconcelos 
Mendes Guedes de Carvalho Bacha-
rel formado em Direito em Julho de 
1888 e de Maria Francisca de Meire-
les Gouveia.

[Conselheiro no sentido mais ra-
dical e rigoroso do termo: ‘do Con-
selho de Sua Majestade’]. 

Os fi lhos deste casal nasceram 
em Casais Novos e foram baptiza-
dos na capela da Casa do Carvalho, 
em Real. Os livros dos baptismos 
desta freguesia, de 1893 a 1911, ain-

da não estão disponíveis no arquivo 
público (ADP) – como manda a lei 
– e por via disso tenho de me ater 
a publicações esparsas onde apare-
cem algumas notícias desta família, 
com variantes... 

Júlio Gouveia Mendes de Vas-
concelos matriculou-se na Faculda-
de de Medicina da Universidade do 
Porto no ano lectivo de 1922 para 
1923, segundo a reforma de 1918, 
(Organização Geral do Ensino Médi-
co), nas seguintes cadeiras: Anato-
mia descritiva, Histologia e Embrio-
logia, Química fi siológica.

No ano de 1923 para 1924 teve 
as seguintes cadeiras do 2º ano: 
Anatomia topográfi ca, Fisiologia, 
Patologia geral, Bacteriologia e Pa-
rasitologia.

No terceiro ano, de 1924 para 
1925, matriculou-se em: Farmacolo-
gia, Medicina operatória e pequena 
cirurgia, Anatomia patológica, Pro-
pedêutica médica, Propedêutica 
cirúrgica.

As cadeiras do quarto ano, de 
1925 para 1926 foram: Terapêutica 
geral e Hidrologia médica, Patolo-
gia médica e Moléstias infecciosas, 
Patologia cirúrgica, Higiene e Epi-
demiologia, Ginecologia, Dermato-
logia e Sifi ligrafi a, Ortopedia, Oto-
-rino-laringologia, Oftalmologia, 
História da Medicina e Deontologia 
médica.

E, fi nalmente, no quinto ano, de 
1926 para 1927, estudou: Clínica e 
policlínica médicas, Clínica e policlí-

nica cirúrgicas, Clínica e policlínica 
obstétricas, Medicina legal, Psiquia-
tria e psiquiatria forense, Pediatria, 
Neurologia, Urologia, Toxicologia.

Terminou o curso com a apro-
vação nos quatro exames de estado 
em 1927. Também foram fi nalistas 
os seguintes alunos conterrâneos: 
Alberto Peixoto Coelho Moreira Sar-
mento e Castro, António de Sousa 
Pereira e Francisco da Silva Mendes, 
já aqui identifi cados em capítulos 
anteriores.

Algumas notas sobre a família 
do Conselheiro de Casais Novos:

O dr. Joaquim de Vasconce-
los Mendes Guedes de Carvalho, 
natural de Real, filho do dr. An-
tónio e de D. Inês Virgínia, casou 
em Real, a 15 de Janeiro de 1893 
na capela pública do Carvalho [a 
qual apesar de ser propriedade da 
Casa do Carvalho não deixa de ser 
patenteada ao público quando 
nela se celebram actos religiosos] 
com e D. Maria Francisca, natural 
de São Martinho de Recesinhos, 
concelho de Penafiel, filha de José 
Vitorino Coelho de Barbosa Gou-
veia e de D. Matilde Rosa Coelho 
de Meireles, ambos naturais de 
São Martinho de Recesinhos.

O Dr. Joaquim nasceu na  Casa 
do Carvalho, em Real, a 10 de Ja-
neiro de 1864, fi lho de António e 
Inês, neto paterno de Joaquim de 
Vasconcelos Rebelo Mendes de Car-
valho e de D. Maria Leonor Guedes 
de Carvalho e Meneses; neto ma-

terno de Bernardo da Costa Ribeiro 
Teixeira da Fonseca e de D. Ana José 
Pereira Peixoto.

A D. Maria Francisca nasceu em 
Casais Novos São Martinho de Re-
cesinhos a 7 de Abril de 1869, fi lha 
de José, natural desta e Matilde, na-
tural de São Pedro Fins de Ferreira, 
concelho de Paços de Ferreira, re-
cebidos na capela pública de Nos-
sa Senhora da Guia, em São Pedro 
Fins de Ferreira, a 27 de Fevereiro de 
1867, neta paterna de Vitorino Coe-
lho de Sousa Gouveia e de D. Fran-
cisca Marcelina de Barbosa; neta 
materna de Pedro Nolasco [Coelho] 
de Meireles e de D. Joana Rodrigues 
Camelo.

Filhos do Conselheiro dr. Joa-
quim e de D. Maria Francisca:

1 – José Gouveia Mendes de 
Vasconcelos, nasceu na Casa de Ca-
sais Novos a 26 de Março de 1896 e 
faleceu em São João da Foz do Dou-
ro a 27 de Outubro de 1981. casou a 
10 de Julho de 1920 com Julieta de 
Macedo Carneiro Geraldes de Cas-
tro Portugal de Vila Boa do Bispo, no 
Marco de Canaveses, fi lha de Ale-
xandre Carneiro Geraldes de Castro 
Portugal e de Júlia de Macedo. Cg. 
É-lhe década a Rua do Fidalgo do 
Carvalho, em Real.

2 – Maria Antónia Gouveia Men-
des de Vasconcelos. Nasceu a 16 de 
Junho de 1898 e faleceu a 1 de Ou-
tubro de 1921.

3 – António Gouveia Mendes de 
Vasconcelos. Nasceu a 26 de Maio 

O DR. JÚLIO VASCONCELOS 

de 1899 e faleceu a 17 de Setembro 
de 1991. Casou com Maria Teresa 
Avides do Espírito Santo que nasceu 
no Porto a 31 de Outubro de 1902 
e faleceu em Casais Novos a 29 de 
Junho de 1974. António Gouveia 
Mendes de Vasconcelos foi Presi-
dente da União Nacional em Pe-
nafi el, 1968.

4 – Júlio Gouveia Mendes de 
Vasconcelos. Nasceu a 1 de Junho 
de 1900 e faleceu a 2 de Janeiro de 
1991.

5 – Júlia Gouveia Mendes de 
Vasconcelos. Nasceu a 17 de Maio 
de 1904 e faleceu a 7 de Abril de 
1923.

O prestígio do Conselheiro de 
Casais Novos pode aferir-se pelas 
reportagens que as publicações 
da época [Ilustração Católica] fa-
ziam dos saraus que se realizavam 
em sua casa, onde era visita o Bis-
po do Porto D. António Barroso 
e onde se encenava a peça ‘Zara’ 
– cenas da Reconquista, acto úni-
co em verso, interpretada pelos 
filhos do Conselheiro, original do 
padre Donaciano de Abreu Freire, 
impresso em 1913.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

T COUTO AGÊNCIA FUNERÁRIA
 (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, � lho de Joaquim Teixeira do Couto) 

 Rua Dr. José Magalhães, n.º 70 PAREDES
Tlf. 255 777 264 | Tlm. 917 245 839
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● 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
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REBORDOSA

Carlos Alberto
Loureiro dos Santos

Faleceu (com 79 anos)

Carlos Alberto Loureiro dos 
Santos faleceu no passado dia 
14 de abril, com 79 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua do Outeiro do Cabo, n.º 79, Rebordosa, Pare-
des. Era viúvo de Irene Moreira da Rocha 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 do seu saudoso extinto, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 

REBORDOSA

Rosa Maria Martins 
da Costa Oliveira

Faleceu (com 68 anos)

Rosa Maria Martins da Cos-
ta Oliveira faleceu no passado 
dia 28 de abril, com 68 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente 
na Travessa de Vales, n.º 31, Rebordosa, Paredes. 
Era casada com José Castro Oliveira 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. 

PAREDES

Maria Isaura
Moreira Ferreira

Faleceu (com 90 anos)

Maria Isaura Moreira Ferrei-
ra faleceu no passado dia 27 de 
abril, com 90 anos de idade. Era natural de Meine-
do, Lousada e residente na Travessa Marginal Rio 
Sousa, n.º 54, Paredes. Era viúva de Sebastião 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.

PAREDES

Maria Idalina da 
Costa Ruão Seabra

Faleceu (com 85 anos)

Maria Idalina da Costa Ruão 
Seabra faleceu no passado dia 
24 de abril, com 85 anos de idade. Era natural de 
Sobrosa, Paredes e residente na Rua Serpa Pinto, 
n.º 126, 3.º Esq., Paredes. Era viúva de Abílio Au-
gusto Moreira Seabra.

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

Margarida
Dias de Sousa
Faleceu (com 79 anos)

Margarida Dias de Sousa 
faleceu no passado dia 18 de 
abril, com 79 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Rua das Cales, n.º 297, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim 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.

LORDELO

Carolina
Moreira Neto

Faleceu (com 93 anos)

Carolina Moreira Neto fa-
leceu no passado dia 27 de 
abril, com 93 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua Alto da Vila, 
n.º 45, Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 
Moreira.

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 involunta-
riamente cometida.

LORDELO

Antero Dias
Carneiro da Costa

Faleceu (com 77 anos)

Antero Dias Carneiro da 
Costa faleceu no passado dia 22 
de abril, com 77 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua Antero Ferreira 
Leal, n.º 1550, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Adília de Sousa Ribeiro.

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

Américo
de Sousa Ribeiro

Faleceu (com 68 anos)

Américo de Sousa Ribeiro 
faleceu no passado dia 10 de 
abril, na Alemanha, com 68 anos de idade. Era na-
tural de Sobrosa, Paredes e residente no Padrão, 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes. Era 
casada com Maria Irene Dias dos Santos Ribeiro.

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.

VILA COVA DE CARROS

Gracinda
da Silva Cunha
Faleceu (com 58 anos)

Gracinda da Silva Cunha fa-
leceu no passado dia 20 de abril, 
com 58 anos de idade. Era natural de Vilela, Pa-
redes e residente na Travessa da Corujeira, n.º 21, 
Vila Cova de Carros, Paredes. 

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.

BESTEIROS

António
Moreira de Brito

Faleceu (com 83 anos)

António Moreira de Brito fa-
leceu no passado dia 21 de abril, 
com 83 anos de idade. Era natural de Duas Igrejas, 
Paredes e residente na Rua de Povoada, n.º 106, 
Besteiros, Paredes. Era casado com Maria de Fáti-
ma de Oliveira 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

Ana Rosa
Moreira da Costa

Faleceu (com 88 anos)

Ana Rosa Moreira da Costa 
faleceu no passado dia 26 de 
abril, com 88 anos de idade. Era natural de Re-
bordosa, Paredes e residente na Rua Rio Ferreira, 
n.º 593, Lordelo, Paredes. Era viúva de Aires Filipe 
Coelho.

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

Álvaro Fernando 
Martins da Silva

Faleceu (com 68 anos)

Álvaro Fernando Martins da 
Silva faleceu no passado dia 19 
de abril, com 68 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua da Abroeira, n.º 
34, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Deo-
linda Oliveira Monteiro da Silva.

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. 
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O Jornal "O PAREDENSE" 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 



Última Quinta-feira 30 de abril de 2020

PUB


