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● Comerciantes abordam reabertura dos estabelecimentos 

● Restauração apreensiva com início da atividade

● Lares de idosos. Visitas retomadas a 18 de maio

● Casa Amiga recebe diariamente pedidos de ajuda

Contas de 2019. Câmara reduz 15
milhões no passivo em dois anos

João Rodrigues
estreia-se no 
Nun’Álvares

DESPORTO

“Perante os cenários que nos iam chegando de outros países, 
penso que temos boas razões para estarmos otimistas”

“O combate à Covid-19
foi certamente
um dos maiores
desafios que se
colocaram a todos”

Entrevista a Carlos Alberto, presidente do CHTS
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Comércio local reabre “timidamente”

Depois de cerca de dois meses 
do encerramento forçado por 
causa da pandemia, o comércio 
local voltou a abrir portas no 

passado dia 4 de maio, com a esperança do 
regresso à normalidade possível.

Entre quem regressa há, no entanto, pers-
petivas diferentes. De um lado os cabeleirei-
ros sem mãos a medir para as marcações e do 
outro o comércio ainda à espera de clientes. 
Em comum há o sentimento de incerteza em 
relação ao futuro.

Quando no dia 5 Carina Rocha reabriu o 
salão de cabeleireiro, na cidade de Paredes, já 
tinha marcações para vários dias. 

“A primeira semana correu muito bem”, 

“As pessoas não gastam porque têm medo”

Com três funcionários a seu cargo e um 
negócio para manter, Carina Rocha mostra-se 
otimista quanto ao futuro. “Temos sempre 
algum receio porque não sabemos o que 
vai acontecer, mas é preciso saber lidar 
com as mudanças e ser otimista, tentando 
viver um dia de cada vez”. 

No D’Marcos Barber Shop em Lordelo, 
Marcos Seabra também teve a agenda cheia 
nos primeiros dias, cumprindo todas as nor-
mas de higiene e segurança em vigor. “A 
grande diferença foi mesmo trabalhar com 
máscara e viseira e usar alguns materiais 

descartáveis, de resto já tínhamos normas 
de higiene diárias e trabalhávamos por 
marcação”. 

Com o espaço aberto há pouco tempo 
Marcos não conseguiu aderir ao lay-off  e va-
leu-se das poupanças da família para pagar as 
contas dos últimos dois meses. Depois de um 
período mais difícil foi importante regressar 
ao trabalho para recuperar clientes, embora 
as perspetivas de futuro não sejam as mais 
animadoras. “Acho que a situação vai piorar 
e muita gente vai ter difi culdades em man-
ter os negócios”. 

Se os cabeleireiros e barbeiros tiveram 
clientes de imediato, o mesmo não aconteceu 
com o pequeno comércio. No seu stand de 
automóveis em Paredes, António Faria con-
fessa não ter recebido nenhum cliente nos 
primeiros dois dias. “São sinais muito graves 
de que o país vai atravessar uma crise sem 
precedentes”, diz o comerciante com o espa-
ço aberto há 17 anos.

“Os dados da ACAP do mês passado 
mostram uma quebra de 86% na venda 

de carros novos em Portugal. Em termos 
estatísticos foi o pior mês da história. Des-
de que isto começou vendi dois carros. E já 
eram negócios que vinham de trás senão 
não vendia nenhum. As pessoas não gas-
tam porque têm medo e o medo é a pior 
coisa que se pode incutir”, diz o empresário, 
defendendo que “a nossa vida será muito 
mais devastada pela cura do que pela pró-
pria doença”. 

Noutro setor do comércio, o calçado e 

vestuário desportivo, Ricardo Magalhães tem 
uma expectativa mais positiva sobre o futu-
ro, embora reconheça uma quebra de vendas 
signifi cativa. “O Estado de Emergência coin-
cidiu com uma das melhores alturas do ano, 
a Páscoa. Tivemos um crescimento de 450% 
das vendas online, mas a verdade é que isso 
só corresponde a 5 ou 10% da faturação to-
tal da empresa e a quebra foi muito grande 
nestes quase dois meses fechados”. 

O lay-off  ajudou manter os postos de tra-

balho nas duas lojas da Record em Paredes e 
Penafi el, mas as contas continuaram a ser pa-
gas à cabeça. 

Apesar das restrições, a reabertura foi um 
passo importante para a retoma da normali-
dade, diz o empresário, que acredita no cres-
cimento do negócio a médio e longo prazo. 
“Quem se conseguir manter e souber adap-
tar-se à nova realidade vai ter capacidade 
para crescer no futuro. Vai demorar o seu 
tempo, claro, mas há essa possibilidade”.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

diz a cabeleireira, braço direito da gerente do 
espaço, Sabrina Koh. A maior parte das clien-
tes, relata, acataram bem as novas regras. “É 
obrigatório o uso de máscara e temos toda 
a sinalização sobre o distanciamento ne-
cessário. Já funcionávamos por marcação, 
mas agora só atendemos quatro pessoas 
de cada vez, duas no cabeleireiro e duas na 
parte de estética”.

Para trás ficaram quase dois meses 
em que o salão entrou em lay-off, com 
as contas para pagar e nenhuma receita. 
“Estávamos ansiosas para abrir porque 
ainda não recebemos o apoio do lay-off 
e temos de pagar os ordenados aos fun-
cionários e as encomendas aos fornece-
dores. Se estivéssemos mais um mês ou 
dois fechados não sei se conseguiríamos 
aguentar”, desabafa.  
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Os estabelecimentos de restau-
ração, cafés e pastelarias, vão 
poder voltar ao ativo já na pró-
xima segunda-feira, mas com 

regras apertadas. Clientes sentados com dis-
tância de dois metros entre si, desinfeção de 
mãos à entrada e saída, agendamento prévio 
para reserva de lugares e funcionários com 
máscaras durante todo o período de trabalho 
são algumas das regras determinadas pela Di-
reção-Geral de Saúde (DGS). 

Fazer reservas, usar máscara e garantir 
distância de dois metros. É assim que a 
restauração volta a abrir a 18 de maio.

As regras de fun-
cionamento impos-
tas pela DGS são as 
mesmas para os ca-
fés, que também rea-
brem a 18 de maio, 
como é o caso do 
Estória, no centro da 
cidade de Paredes. “A 
nossa ideia é reabrir 
no dia 18, funcio-
nando apenas como 
café entre as 7h30 
às 20 horas, sem ter 
qualquer tipo de 
evento. E estamos 
a contar com isso”, 
explica a proprietá-
ria, Véria Azevedo, 
garantindo que o bar 
só deverá abrir a 1 de 
junho.

Para cumprir as 
novas regras, o Estó-
ria passará a funcio-
nar com um sistema 

Proprietários querem recuperar
confi ança dos clientes

de seleção de lugares, (mesa sim, mesa 
não) para garantir o distanciamento, com 
lotação reduzida a 50%. As medidas de hi-
gienização serão reforçadas. Haverá gel de-
sinfetante para uso dos clientes em vários 
locais e os pedidos vão passar a chegar à 
mesa com funcionários sempre munidos 
de máscara e viseira.

A reabertura será feita com metade do 
staff  e o reforço da equipa dependerá da 
afl uência de clientes no verão. “É positiva a 
reabertura, mas há sempre receio do que 
poderá vir. As perspetivas não são muito 
animadoras. As pessoas vão ter menos po-
der de compra e o impacto vai ser signifi ca-
tivo no sector da restauração”.

Nelson Teles, proprietário do Selet Lou-
nge caffé, em Rebordosa, é um pouco mais 
otimista e diz que “é preciso ir à luta para 
recuperar a confiança dos clientes”. “Nos 
primeiros tempos vai ser difícil, mas 
temos de criar as condições para que o 
cliente volte a ter confiança”

O café em Rebordosa reabrirá com to-
das as condições de higiene e segurança 
para clientes e staff. A lotação será limita-
da a 30 pessoas, para cumprir o distancia-
mento. Será aconselhado o uso de máscara 
dentro do estabelecimento, sempre que 
possível, e “o cliente poderá ligar com 
antecedência para reservar mesa”, frisa o 
empresário. 

Gabriel Silva e Susana Sousa, proprietá-
rios do restaurante D’Avental, em Lordelo, 
preparam a reabertura do espaço “com todas 
as regras de segurança”. “Abrimos no início 
do mês com o serviço de take-away, ao al-
moço e ao jantar, para tentar amenizar os 
prejuízos. Mas a partir do dia 18 vamos 

Mais apreensivo quanto ao futuro está 
Gualter Rocha, proprietário do restaurante 
Irregular, em Recarei, que abriu portas em 
novembro de 2018, com um conceito de jan-
tares privados. 

“O sector vai ter de se adaptar a uma 
nova realidade”, defende o empresário, ad-
mitindo que além da “quebra do poder de 
compra, os custos vão aumentar com as 
novas regras de higiene e segurança”. “Os 
clientes vão ser menos forçosamente e os 
custos vão aumentar. Neste cenário, ne-
nhum restaurante é viável tendo metade 
da lotação”.

O Irregular poderá abrir portas só no fi -
nal de maio, estando limitado a reservas para 
grupos de 10 pessoas no máximo. Os proprie-
tários admitem reformular o que faziam para 
integrar outros escalões de preço e passar 
a abrir o espaço também ao domingo para 
abranger um conceito de almoço de família.

Restaurante D’Avental - Lordelo

Restaurante Irregular -  Recarei

reabrir o restaurante, acreditando 
que as coisas possam vir a norma-
lizar”, sublinha Gabriel Silva.

A capacidade de lotação da sala 
será reduzida em cerca de 50% (para 
40 lugares), mas o empresário acre-
dita que não fará muita diferença es-
tabelecer limites nesta fase porque 
“os restaurantes não vão encher 
tão cedo”. 

O plano de contingência no 
combate à Covid-19 prevê ainda o 
reforço das medidas de higiene e 
segurança do espaço, a reserva de 
lugares e turnos para o staff .

“Temos quatro funcionários 
em lay-off  e com a abertura da sala 
pelo menos um terá de regressar 
ao trabalho, mas neste momen-
to temos de aproveitar todas as 
ajudas para colmatar os prejuízos 
avultados”.

Gabriel Silva diz-se motivado 
para adotar novas estratégias e ten-
tar recuperar a confi ança dos clien-
tes. Um dos objetivos é criar um ser-
viço de entregas ao domicílio. 

Café Estória - cidade de  Paredes

Selet Lounge caffé -  Rebordosa
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Os alunos do 11º e 12.º anos vão 
regressar às escolas a 18 de 
maio, para aulas presenciais 
das disciplinas com exame na-

cional, que devem ser concentradas, sempre 
que possível, de manhã ou de tarde, para evi-
tar tempos livres sem aulas.

Esta é apenas uma das regras imposta 
pelo Governo para que o regresso às aulas 
seja feito “de forma segura para toda a co-
munidade escolar”.

Embora não estabeleça um limite máximo 
de alunos por turma, o Ministério da Educa-
ção faz recomendações concretas sobre a 
forma como as aulas devem decorrer. As salas 

Os estabelecimentos de ensino do conce-
lho de Paredes estão a ser devidamente pre-
parados e higienizados para receber alunos, 
professores e auxiliares de ação educativa 
neste regresso às aulas presenciais. Segundo 
o vereador da educação, Paulo Silva, “a autar-
quia continua a adotar medidas para com-
bater a pandemia e voltar à normalidade”.

Mais de uma centena de assistentes ope-
racionais do Ministério da Educação e funcio-
nários da câmara receberam formação sobre 
a desinfeção das escolas. “Os técnicos das 
Forças Armadas deram orientações sobre 
a correta utilização dos equipamentos de 
proteção individual, procedimentos de lim-

Os parques de lazer no concelho de Paredes reabriram ao pú-
blico na passada segunda-feira, 11 de maio. A decisão foi anuncia-
da pela autarquia após uma reunião com os presidentes de junta, 
mantendo-se interditos os equipamentos sanitários públicos e os 
parques infantis. 

Os parques de lazer estiveram com acesso vedado desde 26 de 
março, como medida de prevenção contra a propagação da Co-
vid-19 para evitar aglomerados de pessoas.

Os paredenses podem voltar a frequentar os parques de lazer 
em Paredes, Rebordosa, Lordelo, Louredo e Aguiar de Sousa, mas 
devem manter as regras de distanciamento social recomendadas 
pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

Saiba quais são as regras
para o regresso às aulas

devem ser “amplas e arejadas” e cada aluno 
deverá estar sozinho na mesa.

Quando for impossível, as escolas pode-
rão dividir as turmas em dois grupos e recor-
rer a professores “com disponibilidade na 
sua componente letiva” ou reduzir até 50 % 
a carga letiva das disciplinas lecionadas em 
regime presencial, organizando momentos 
de trabalho autónomo nos restantes tempos.

A tutela aconselha também as escolas a 
criar horários desfasados entre turmas e que as 
aulas sejam lecionadas em salas distanciadas 
entre si, para evitar a concentração de alunos, 
professores e trabalhadores não docentes.

Os intervalos devem ser reduzidos ao má-
ximo e os alunos devem permanecer dentro 
das salas de aula. 

As escolas devem também criar circuitos, 

desde a entrada até às salas de aula e nos 
acessos aos pavilhões, casas de banho e refei-
tórios, que promovam o distanciamento físico 
e estabelecer regras de utilização das salas do 
pessoal docente e não docente.

Os espaços que não são necessários à ati-
vidade letiva, como salas de apoio ou de con-
vívio, bares ou bufetes, devem permanecer 
encerrados. Já as bibliotecas e salas de infor-
mática devem ter lotação máxima reduzida a 
um terço e dispor de sinalética que indique os 
lugares disponíveis.

Em todas as escolas será obrigatório o uso 
de máscara e o reforço da lavagem das mãos 
antes e após as refeições, antes e após as au-
las e após o uso da casa de banho.

As salas de aula terão de ser desinfetadas 
sempre que haja mudança de turma e as ca-
sas de banho devem ser lavadas duas vezes 
de manhã e duas de tarde. O mesmo se aplica 
às zonas e objetos comuns, como corrimões, 
maçanetas das portas, interruptores, etc.

Refeitórios e cantinas 
No caso específi co dos refeitórios e canti-

nas são também impostas regras mais aperta-
das de higiene e distanciamento. Desde logo, 
os períodos de refeição serão desfasados en-
tre turmas, de forma a respeitar as normas de 
distanciamento físico.

A lavagem/ desinfeção das mãos antes 
e após o consumo de qualquer refeição será 
obrigatório, assim como o uso de máscara. Os 
talhares e guardanapos vão passar a ser for-
necidos dentro de embalagem, assim como a 
fruta e sobremesa. 

A loiça e os tabuleiros serão lavados em 
máquina e as mesas higienizadas após cada 
refeição.

Escolas de Paredes preparadas para receber alunos
peza e desinfeção e gestão de 
resíduos", explica a autarquia.

A iniciativa realizou-se nas 
escolas Escola Básica e Secun-
dária de Lordelo, na Escola Bá-
sica e Secundária de Vilela, na 
Escola Básica e Secundária de 
Paredes, na Escola Secundária 
Daniel Faria, em Baltar, e na Se-
cundária de Paredes. Na ação 
formativa participaram tam-
bém as funcionárias da Creche 
Expansão, que prevê também a 
reabertura na próxima segun-
da-feira, 18 de maio.

Parques de lazer
já reabriram 

A 
natureza, através dos meios 
que tem ao seu alcance, 
está a proceder a uma des-
construção, reagindo aos 

choques provocados pela acumulação de 
agressões efetuadas pelos seres humanos, 
convencidos que estão de que os seus des-
varios fi carão sempre impunes.

É da História da Humanidade a enorme 
referência feita às pandemias que ciclica-
mente aconteceram ao longo de milhares 
e milhares de anos, que seria fastidioso 
referir e que, neste caso, não teria já qual-
quer impacto. A presente pandemia tem 
por agente ativo o corona vírus, apelidado 
na certidão de nascimento cientista por 
COVID-19, com as consequências conheci-
das e que vieram criar um hiato bem pro-
fundo das nossas circunstâncias humanas 
e frágeis. Aliás, o que sucede é algo de tão 
natural que o ser humano e a comunida-
de científi ca faz bem receber o facto com 
naturalidade, tendo em conta que estas 
metamorfoses são referidas já nos tempos 
bíblicos.

Pelo ritmo da construção/desconstru-
ção, também o ser humano deve contri-
buir com a sua quota parte tem de se olhar 
ao espelho e analisar bem a imagem que 
nele vê transmitida pelos seus atos e omis-
sões e ponderar se ele refl etiu algo que 
nos faça pensar no tempo. Tempo que terá 
de ser de ação e não só de culpar o passa-
do pela falta de horizontes futuros.

O ser humano preocupa-se muito com 
o tempo marcado pelo relógio. Perde-
mo-nos no tempo porque a nossa vida é 
assim, porque as coisas somente nos pa-
recem um instante e só paramos quando 
adoecemos ou nos vemos obrigados a 
parar ou a ter um determinado comporta-
mento perante acontecimentos gravosos, 
como é o caso desta pandemia.

Tal como a natureza, também o ser 
humano tem de proceder à sua descons-
trução, estimular a vida em comunidade e 
lutar por um ideal comum, não nos deixar-
mos afundar, de todo, no desespero e na 
desconfi ança. Sabemos por natureza que 
o tempo passa a correr, porque a vida é 
vivida cada vez de forma mais apressada. 
Por isso devemos fazer e pensar em tudo 
que estiver ao nosso alcance para que o 
tempo tenha mais tempo, seja o nosso es-
cultor da vida.

Agora, se não houver uma consciên-
cia coletiva para enfrentar os desafi os do 
futuro, acabaremos por atravessar um pe-
ríodo de decadência, incapazes de pensar, 
planear e decidir o destino, tendo em con-
ta que um progresso que não seja justo e 
solidário, que não diminua as igualdades 
sociais entre ricos e pobres, não é humani-
zado nem humanizador! 

Vivemos uma fase
de desconstrução

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Máscaras infantis para
bombeiros e cruz vermelha 

O município de Paredes doou aos bombeiros e cruz vermelha 10 
mil máscaras sociais para criança, no âmbito da ação solidária “Uma 
máscara por quem nos socorre”.

“Quem adquirir uma máscara infantil, por 1 euro, está a contri-
buir para proteger as crianças e apoiar os Bombeiros e Cruz Ver-
melha”.

A entrega das máscaras foi feita pelo vereador da Proteção Civil, 
Elias Barros, no passado dia 9 de maio. Segundo a autarquia, numa pri-
meira fase serão disponibilizadas 10 mil unidades nas cinco corpora-
ções de bombeiros e nas duas delegações da cruz vermelha. 

Esta semana as máscaras infantis estão igualmente disponíveis nas 
juntas de freguesia.
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Os idosos em lares e unidades 
de cuidados continuados vão 
voltar a poder receber visi-
tas a partir de segunda-feira, 

18 maio, mas apenas com marcação prévia. 
Numa primeira fase, cada utente só poderá 
receber uma visita por semana.

Segundo as orientações publicadas na 

Comércio de maior
dimensão, cinemas e
igrejas reabrem a
partir de 1 de junho

Depois da abertura gradual do pequeno comércio, 
restauração e outros serviços, a terceira fase do plano 
de desconfi namento vai arrancar a 1 de junho com a 
reabertura do comércio de maior dimensão, os mu-
seus, cinemas e as igrejas. Este é o calendário completo 
do que está previsto abrir nesta terceira fase.

Os cemitérios municipais no con-
celho reabriram a 6 de maio, mas com 
algumas regras de higiene e proteção 
estabelecidas pela câmara de Paredes.

Além do uso de máscara é obrigató-
rio manter uma distância social de dois 
metros no interior dos cemitérios, tal 
como recomenda a Direção-Geral de 
Saúde (DGS).

É também obrigatório o uso de uten-
sílios de limpeza próprios e a recolha dos 
mesmos no final da visita, bem como a 
lavagem frequente das mãos. 

Visitas a lares de idosos retomadas 
a 18 de maio com marcação prévia

entre visitas e a manutenção do distancia-
mento físico apropriado”. Terá ainda de ser 
criado um registo de visitantes, com indica-
ção da data, hora, nome, contacto e residente 
visitado.

No guia da DGS é referido ainda que as 
visitas devem acontecer em espaço próprio, 
idealmente espaço exterior, e que os visitan-
tes não podem entrar nos quartos dos uten-
tes, exceto nos casos de pessoas acamadas.

Nos casos de quartos partilhados terão 
de ser criadas condições de separação física, 
sublinha a DGS.

Visitantes devem
usar máscara

Os visitantes terão de utilizar máscara, 
preferencialmente cirúrgica, durante todo o 
período de permanência na instituição. Não 
podem levar objetos pessoais, géneros ali-
mentares e outros produtos aos utentes, nem 
circular pela instituição.

O lar deve defi nir uma instalação sanitá-
ria apenas para uso exclusivo dos visitantes, 
durante as visitas, que terá de ser higienizada 
entre visitar.

Os visitantes devem também cumprir “to-
das as medidas de distanciamento físico, eti-
queta respiratória e higienização das mãos”.

página da internet da Direção-Geral de Saúde 
(DGS) este limite de visitas poderá ser ajusta-
do mediante as condições da instituição e a 
situação epidemiológica observada na zona 
onde o lar está localizado.

As visitas vão ter um tempo limitado, não 
devendo exceder os 90 minutos. 

“A instituição deve garantir o agenda-
mento prévio das visitas, de forma a ga-
rantir a utilização adequada do espaço que 
lhe está alocado, a respetiva higienização 

Obrigatório uso
de máscara e utensílios 
próprios nos cemitérios 

O Rotary Club de Paredes entregou material de proteção indivi-
dual e desinfeção, em valor superior a seis mil euros, a várias asso-
ciações e instituições do concelho para o combate ao contágio do 
Covid-19.

Este ano, o clube também atribuiu a uma Associação de Re-
bordosa, cerca de cinco mil euros para a dotação de instrumentos 
musicais com vista à criação de uma orquestra com crianças insti-
tucionalizadas.

“Está em curso, para apoiar os efeitos da calamidade provo-
cados pela pandemia, um projeto de vários milhares de euros, 
que serão entregues a curto prazo”, refere em nota de imprensa.

Em linha com os anos anteriores, o Rotary Club de Paredes man-
teve ainda a concessão de Bolsas de Estudo a vários estudantes do 
concelho de Paredes, a frequentar o ensino superior.

Rotary Club de Paredes 
entregou seis mil euros 

em material de proteção

PUB
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entre três mil e 120 mil euros 
para empresas.

O Decreto-Lei determi-
na ainda que os municípios 
podem fazer essas limpezas 
após 31 de maio e até 30 de 
junho, substituindo-se aos 
proprietários, incumbindo-
-lhes as despesas adjacentes.

No âmbito da Operação 
Floresta segura 2020 a Guar-

Em pleno tempo 
de pandemia 
causada pela 
Covid-19, várias 

famílias estão a enfrentar sé-
rios problemas fi nanceiros, 
uma situação a que o conce-
lho de Paredes não é alheio. 

Na freguesia de Gandra, 
Paredes, a Casa Amiga ga-
rante que nunca, como hoje, 
houve tantas pessoas a re-
correr à instituição que apoia 
famílias carenciadas. 

“Temos recebido pe-
didos quase todos os dias 
e de várias freguesias do 
concelho. Existem neste 
momento várias famí-
lias afetadas com toda a 
problemática relativa à 
Covid-19”, garantiu ao PA-
REDENSE a coordenadora 
da IPSS, Filomena Pinto da 
Costa, durante a entrega de 
cabazes realizada na última 
sexta-feira. 

O aumento exponencial 
de novos pedidos de ajuda 
obrigou a instituição a criar 
outra componente de apoio. 
A cozinha solidária vai passar 
a servir refeições quentes em 
modo take-away, iniciativa 

que partiu da ideia de um 
voluntário da instituição. 
A Casa Amiga também pas-
sou a estar aberta todas as 
sextas-feiras à noite para 
prestar ajuda a quem precisa. 
“Nunca em tempo algum 
a equipa esteve tão unida 
como agora. A ligação que 
a Casa Amiga estabelece 
com as famílias é tão im-
portante que o vínculo é 
quase familiar. Os volun-
tários sentem a importân-
cia deste trabalho para a 
estabilidade fi nanceira e 
emocional das famílias”, 
reforça a coordenadora, ga-
rantindo que “a missão aju-
da a desenvolver valores 
de solidariedade, empatia 
e amizade entre todos os 
elementos”.

Para conseguir respon-
der a todos os pedidos de 
ajuda a instituição tem feito 
um “trabalho intenso” de 
angariação de donativos, so-
bretudo bens de primeira ne-
cessidade, junto de empresas 
e particulares. Filomena Pinto 
da Costa diz que “a resposta 
tem sido positiva”, mas ain-
da assim reforça o apelo para 
que todos os que quiserem 
ajudar nesta causa entrem em 
acontacto com  a instituição.  

CASA AMIGA – Solidariedade cresce em tempos de pandemia
Texto

HELENA NUNES

Famílias
sem salários
pedem ajuda 

Por esta altura, a Casa 
Amiga tem sido contactada 
por pessoas que, antes da 
crise provocada pela pan-
demia da Covid-19, tinham 
uma vida equilibrada e ga-
nhavam para pagar as suas 
despesas, mas de um mo-
mento para o outro, fi caram 
sem qualquer rendimento 

ou remuneração.
É o caso de uma profes-

sora de educação física de 
42 anos, natural de Paredes, 
que preferiu usar um nome 
fi ctício para proteger a sua 
verdadeira identidade. 

Depois de receber o ca-
baz de alimentos e produtos 
de higiene, Alice (nome fi ctí-
cio) contou ao nosso jornal 
que trabalhava a recibos 
verdes em vários estabeleci-
mentos públicos e privados 
da região, mas fi cou sem 
rendimentos.

“Fui obrigada a pedir 

ajuda. Conhecia a Casa 
Amiga através de um vo-
luntário que, ao saber da 
minha situação, me enca-
minhou para cá. Fui aten-
dida de imediato”, garante.

Alice continua a aguar-
dar resposta da Segurança 
Social para receber o Ren-
dimento Social de Inserção 

(RSI) e do banco sobre o pro-
cesso de moratória da casa.

Neste momento, Alice 
é apenas um exemplo de 
quem teve de pedir ajuda 
extra para sobreviver depois 
desta situação provocada 
pela pandemia da Covid-19. 
A Casa Amiga confi rma que 
o perfi l das pessoas ajuda-
das está a mudar e teme 
pelo aparecimento de um 
número preocupante de po-
breza envergonhada.

Outra das consequên-
cias do estado que vivemos, 
segundo a coordenadora 
da instituição, foi o número 
crescente de pessoas inte-
ressadas em fazer volunta-
riado. No caso específi co, 
a Casa Amiga recebeu, nos 
últimos tempos, novos vo-
luntários que passaram a 
integrar a equipa de traba-
lho que, diariamente, se des-
dobra em esforços para que 
não falte comida na casa dos 
paredenses. 

Prazo de limpeza de terrenos alargado para 31 de maio
Por causa da pandemia 

da Covid-19 o prazo para a 
limpeza de terrenos por par-
te de proprietários privados 
foi alargado para 31 de maio. 

Esta alteração está in-
cluída no Decreto de Lei que 
estabelece medidas excecio-
nais e temporárias relativas à 
pandemia de Covid-19.

O objetivo foi criar melho-

res condições para que as pes-
soas possam cumprir a limpeza 
dos terrenos, tendo em conta 
as fortes limitações de circula-
ção que existem atualmente, 
na sequência do estado de 
emergência que está em vigor.

Estão previstas coimas e 
contraordenações, que têm 
um valor entre 280 e 10 mil 
euros, para particulares, e 

da Nacional Republicana já 
realizou mais de 3.300 ações 
de sensibilização, que alcan-
çaram cerca de 53 pessoas. O 
plano de monitorização/sensi-
bilização das 1 114 freguesias 
prioritárias, e de mais 670 fre-
guesias não prioritárias, levou 
já à identifi cação de 23 968 si-
tuações que carecem de inter-
venção até ao fi nal do prazo.

A câmara de Paredes 
está a fornecer, diariamen-
te, 89 refeições escolares 
a alunos carenciados ser-
vidas no contexto da sus-
pensão das atividades leti-
vas presenciais provocadas 
pela Covid-19.

Os pedidos de refeição 
referem-se ao Agrupamento 
de Cristelo (26), Agrupamen-
to Paredes (29), Agrupamen-
to Lordelo (1), Agrupamento 
Vilela (31), e Escola Secundá-
ria de Paredes (2).

Para a confeção e dis-
tribuição das refeições, o 
Município de Paredes conta 
com a colaboração de três 
instituições do concelho.

As refeições sã confecio-

Câmara serve diariamente
89 refeições a alunos carenciados

nadas por três instituições do 
concelho, ADIL – Associação 
para o Desenvolvimento de 

Lordelo, com 17 refeições 
servidas, a ADR – Associação 
para o Desenvolvimento de 

Rebordosa, com 13 refeições, 
e a Obra de Assistência Social 
de Sobrosa que fornece 60 
refeições.

Refi ra-se que a ADIL en-
trega todas as refeições por-
ta a porta, enquanto a ADR 
disponibiliza as refeições no 
Centro Comunitário, onde os 
encarregados de educação 
fazem o seu levantamento. 

A Obra de Assistência 
Social de Sobrosa entrega 
porta a porta as refeições 
dos agrupamentos de Cris-
telo e de Vilela. Os encar-
regados de educação dos 
Agrupamentos de Paredes 
e da Secundária de Paredes 
levantam as refeições no 
Centro Escolar.
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A queimadura é dos acidentes mais frequentes no 
nosso dia a dia, mas será que sabemos o que fazer? 

Pode até ser algo insignificante, mas todos sabemos o 
desconforto que uma simples queimadura causa. Seja 
uma gota de óleo alimentar que nos salpica o braço, o 
toque num tacho que pensávamos não estar quente, 

passar a ferro, entre muitas outras atividades, domésticas ou não. 
Antes de mais, torna-se relevante perceber em que consiste uma 

queimadura e de que fatores depende a sua gravidade. 
Uma queimadura é uma ferida resultante de um trauma que 

pode ser causado por um agente térmico, químico, elétrico ou ra-
dioativo. As queimaduras mais frequentes são aquelas que decor-
rem do contacto do corpo com uma fonte de calor, ou seja, as quei-
maduras térmicas, de que são exemplos as situações mencionadas 
anteriormente.

Para além do fator causal, as queimaduras podem ainda distin-
guir-se quanto à sua profundidade, sendo designadas de queima-
duras de 1.º, 2.º ou 3.º grau. As queimaduras de 1.º grau atingem 
apenas a epiderme (primeira camada da pele), sendo, por isso, mui-
to superficiais. Nestes casos, pode-se observar a presença de rubor 
(vermelhidão), calor e dor, podendo ainda associar-se um ligeiro 
edema (inchaço) no local. As queimaduras de 2.º grau são ligeira-
mente mais graves uma vez que, para além da epiderme, atingem 
também as primeiras camadas da derme (segunda camada da pele), 
sendo, por isso, mais profundas. Estas, para além de todos os sinto-
mas das queimaduras de 1.º grau, caraterizam-se, ainda, pelo apa-
recimento de flictenas (bolhas) e são bastante dolorosas. Por últi-
mo, temos as queimaduras de 3º grau, queimaduras extremamente 
graves em que se verifica a afetação do tecido subcutâneo (terceira 
camada da pele), podendo mesmo ser atingidos músculos e estrutu-
ras ósseas. São lesões acinzentadas/negras, pois ocorre a designada 
necrose (morte) dos tecidos, ficando a pele com um aspeto carboni-
zado. Para além disso, são lesões menos dolorosas que as anteriores 
devido à destruição dos nervos da região afetada. 

Podemos assim concluir que a profundidade de uma queimadu-
ra é sem dúvida um fator com ligação direta com a sua gravidade, 
contudo, não é o único. A gravidade de uma queimadura depende 
ainda da sua extensão, ou seja, da percentagem de área corporal 
queimada, e também da sua localização.

Perante isto, o que devem fazer? É simples.
No caso de uma queimadura de 1.º grau, o mais importante é ar-

refecer a região queimada o mais rapidamente possível. Assim deve 
colocar a região sobre água fria corrente ou então recorrer ao gelo, 
até a dor acalmar. Se tal não for possível, pode também utilizar um 
pano embebido em água fria sobre o local. Posteriormente, deve 
aplicar uma pomada hidratante ou cicatrizante para queimaduras. 

No caso de uma queimadura de 2.º grau, para além das ações 
prévias, deve lavar a área com água fria e sabão neutro, sem esfregar. 
Seguidamente, deve cobrir a região com uma gaze humedecida, não 
devendo a ferida ficar exposta ao ar nas 48h seguintes, de modo 
a prevenir a sua infeção. Não deve furar as flictenas (bolhas) nem 
aplicar qualquer produto no local. Caso estas rebentem, não deve 
retirar a pele em excesso. Procure ajuda médica se a flictena for de 
grandes dimensões.

Se a queimadura for de 3.º grau, os cuidados a ter são os mes-
mos que na queimadura de 1.º e 2.º graus, com o acréscimo de, se a 
queimadura for muito extensa, deve-se envolver a vítima num lençol 
humedecido e que não largue pelos. Esta é uma situação grave que 
requer transporte urgente para o hospital mais próximo.

Por fim, é de alertar que em qualquer um destes casos, não deve 
retirar qualquer pedaço de tecido que tenha ficado agarrado à quei-
madura, nem aplicar outros produtos para além dos mencionados.

Equipa de Enfermagem | Clínicas Nuno Mendes

Queimei-me e agora?

Sociedade

Bombeiros de Lordelo
comemoraram 50.º aniversário

Texto

HELENA NUNES

Os Bombeiros Volun-
tários de Lordelo as-
sinalaram, na segun-
da-feira, 11 de maio, 

50 anos de existência, com uma 
cerimónia simples, de hastear das 
bandeiras.

O presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, pre-
sidiu à sessão, acompanhado do 
vice-presidente, Francisco Leal, e 
do vereador da Proteção Civil, Elias 
Barros. 

A comemoração das bodas de 
ouro fi cou marcada com o reforço, 
em 50 mil euros, da verba entregue 
pela câmara de Paredes para a cons-
trução do novo quartel da associa-
ção humanitária.

“A câmara de Paredes celebrou 
um protocolo com os Bombeiros 
Voluntários de Lordelo que prevê 
o apoio fi nanceiro do município de 
mais 249 mil euros para a execução 
das obras”, adianta a autarquia.

O presidente da câmara felici-
tou os bombeiros, comando, órgãos 
sociais e associados pelo 50.º ani-
versário e agradeceu o altruísmo, 
dedicação e abnegação em prol do 
socorro da população. “Obrigado 
pelo vosso trabalho voluntário 
na linha da frente em tempos de 
pandemia”, frisou.

Já o comandante, José Freitas, 
usou a página oficial da associa-
ção nas redes sociais, para lem-
brar e honrar os “fundadores, 
beneméritos e bombeiros que 
ao longo destes anos, dotaram, 
capacitaram, com sacrifício pes-
soal, em prol de uma causa no-
bre”.

“São 50 anos vividos intensa-
mente, quase sempre, para não 
dizer sempre, na linha da frente, 
quando alguém, independente-
mente da raça, etnia, crença ou 
extrato social, precisa de ajuda, 
os bombeiros estão sempre pre-
sentes”, destacou José Freitas, fa-
lando em “50 anos de muito suor, 
lágrimas, risos, fumo, calor, água 

e estórias que fi cam na história 
dos Bombeiros Voluntários de 
Lordelo”.

Novo quartel
implica investimento

de 1,6 milhões 

Ao PAREDENSE, o presidente da 
direção, Miguel Ferreira, destacou a 
importância desta data para a cor-
poração e agradeceu à autarquia o 
reforço da verba para o novo quartel.

“Todos os apoios são bem-vin-
dos porque esta é uma obra de 
grande importância para esta ins-
tituição”, começou por dizer Miguel 
Ferreira, garantindo que as atuais ins-
talações já não respondem áquilo que 
são as necessidades da corporação.

“As camaratas são apertadas 
para os bombeiros que temos e 
precisamos de mais salas de for-
mação. Além disso, temos algu-
mas viaturas ao tempo porque 
não temos espaço para as guar-
dar no interior do quartel”, frisou 
o responsável, assumindo que “o 
novo quartel vai permitir que o 
corpo ativo preste um serviço 
mais efi caz à população”.

O novo edifício será construído 
num terreno de 5.407 metros, situa-
do em frente ao posto da GNR de 
Lordelo. 

O quartel terá uma nave para 
acolher cerca de 40 viaturas e es-
paço para albergar os cerca de 150 
elementos da corporação. 

O projeto implica um investi-
mento pelo menos, de 1,6 milhões 
de euros e será fi nanciado pela as-
sociação humanitária, a câmara de 
Paredes, as empresas do concelho e 
a comunidade em geral.
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Preside ao Conselho de 
Administração do CHTS 
desde 2016. Antes já 
tinha passado pela ad-

ministração de outros hospitais. A 
Covid-19 foi o maior desafi o que 
encontrou neste percurso enquan-
to administrador hospitalar?

O combate à COVID-19 foi cer-
tamente um dos maiores desafi os 
que se colocaram e colocam a to-
dos nós, quer em termos profi ssio-
nais, quer em termos pessoais, so-
bretudo pelo carácter da novidade 
associada a um combate contra um 
inimigo desconhecido, algo que 
nunca nenhum de nós teve que en-
frentar no nosso tempo de vida.

Como se prepara um Centro 
Hospitalar que já abrange mais 
de 500 mil pessoas, de 12 conce-
lhos diferentes, para responder às 
necessidades de uma pandemia?

Esta pandemia causou neces-
sidades diferentes, fundamental-
mente pelo desconhecimento desta 
situação para todos nós. Esta respos-
ta obrigou a fazer apelo à entrega e 
dedicação de todos os profi ssionais, 
que tiveram de refazer as suas rotinas 
e os seus métodos de trabalho; com 
imenso trabalho de programação e 
organização, abrindo novos espaços 
e comprando novos equipamentos 
e materiais de proteção individual; 
com apelo à disponibilidade e fl e-

“Perante os cenários  que nos iam
chegando, acho que temos boas razões

para estarmos otimistas”
O primeiro caso de Covid-19 foi con� rmado em Portugal há praticamente dois meses. A região do Vale do Sousa começou por ser uma das mais afeta-

das. No Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) - onde se integram o Hospital Padre Américo, em Pena� el, e o Hospital São Gonçalo, em Amarante, 
- chegaram a estar internados 80 doentes com Covid-19. Hoje o número é quase residual, garante o presidente do Conselho de Administração em entre-
vista ao PAREDENSE.

Carlos Alberto diz que o regresso à normalidade está a ser feito de uma forma gradual e que o grande objetivo agora é recuperar as listas de espera, 
por forma a chegar ao � nal de 2020 sem doentes à espera para consulta ou cirurgia com mais de 9 meses.

xibilidade dos colaboradores que 
aceitaram fazer coisas novas, duran-
te muito tempo e longe da família.

Qual o ponto de situação rela-
tivamente à Covid-19 em termos 
de resposta aos doentes, capaci-
dade instalada e dados percen-
tuais de utilização?

Depois de um período inicial 
em que tivemos um certo receio por 
vermos que os primeiros casos de 
COVID-19 ocorreram na nossa área 
de infl uência, e tendo em mente as 
imagens que nos iam chegando de 
Itália, tivemos um crescimento de 
doentes internados (que chegou a 
ser quase de 80) e alguma pressão 
nos cuidados intensivos que obri-
gou a alargar esta capacidade de 
intervenção. No entanto, nos últi-
mos dias, tem havido diminuição 
dos doentes internados e é já quase 
residual o número de doentes infe-
tados que temos na nossa Unidade 
de Cuidados Intensivos que, salien-
te-se, teve sempre de continuar a 
dar resposta aos outros doentes crí-
ticos com outras patologias.

“Desde meados de 
março cerca

de 40 profi ssionais 
foram infetados
com Covid-19”

Que alterações foram intro-
duzidas na rotina hospitalar 

para reforçar a capacidade de 
resposta no combate diário da 
pandemia?

As alterações foram muitas 
e não caberia no espaço de uma 
entrevista descrever tantas si-
tuações que tivemos de mudar. 
Espaços novos; definição de no-
vos circuitos para profissionais e 
doentes que evitassem possíveis 
contaminações; equipamentos 
novos que garantissem uma res-
posta mais efectiva; procedimen-

tos novos de assistência por parte 
dos profissionais para resposta a 
novas realidades (no hospital e 
por via eletrónica); utilização ge-
neralizada de equipamentos de 
proteção individual (para profis-
sionais e utentes) numa diversi-
dade e quantidade sem paralelo 
na história do CHTS, entre outras.

Que balanço faz destes dois 
meses de maior crise?

Os balanços são sempre uma 
comparação entre duas realidades 
e, neste caso concreto, se comparar-
mos os resultados obtidos no CHTS 
e, tal como nos vários hospitais do 
SNS, com aquelas que poderiam ser 
as expectativas perante os cenários 
que nos iam chegando de outros 
países, penso que temos boas ra-
zões para estarmos optimistas. Os 
resultados que têm vindo a ser obti-
dos graças, também, à colaboração 
de todos os portugueses, coloca o 
nosso país num lugar positivo em 
termos internacionais, apesar das 
conhecidas fragilidades económi-
cas de Portugal.

Desde o início da pandemia 
houve vários profissionais de 
saúde que foram infetados. No 
CHTS quantos profissionais fo-
ram afetados? 

Desde o início da pandemia, ou 
seja, desde meados de março até 
agora, cerca de 40 profi ssionais fo-

ram infetados com COVID-19. É um 
número manifestamente pequeno 
num universo de mais de 2000 co-
laboradores e demonstra a forma 
genericamente cuidadosa como se 
trabalha no nosso Centro Hospitalar.

"O equipamento
mais signifi cativo 
que está em falta

é a ressonância
magnética"

Em março o Sindicato de To-
dos os Enfermeiros Unidos (SI-
TEU) acusou o CHTS de limitar a 
utilização de máscaras cirúrgicas 
para cada profi ssional de saúde. 
Confi rma esta informação?

Não. Essa questão já foi objeto 
de esclarecimento em tempo opor-
tuno e a resposta à questão anterior 
é um bom enquadramento para es-
tas afi rmações.

Não houve falta de equipa-
mentos de proteção individual 
no CHTS?

As dificuldades pontuais de 
abastecimento que ocorreram 
no CHTS, como na generalidade 
dos hospitais, em Portugal e em 
todo o mundo, decorreram da 
imprevisibilidade dos consumos, 
da grande dimensão dos pedidos 
e da enorme dificuldade de abas-
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O país está agora a regressar, de forma 
faseada, à normalidade possível. O que 
muda nos hospitais e em particular no CHTS 
com a saída do Estado de Emergência?

No período do estado de emergência foi 
necessário suspender um conjunto de acti-
vidades programadas não urgentes, embora 
tenham sido sempre assegurados os trata-
mentos aos doentes urgentes. Agora, e de 
forma gradual, com novas regras de organi-
zação e segurança, vamos retomar a activi-
dade programada que tinha fi cado suspen-
sa. Passa a ser obrigatório, para todos, o uso 
de máscara dentro do Centro Hospitalar e 
estão a ser criadas condições para garantir o 
distanciamento e a não aglomeração de pes-
soas. Muitos dos doentes já estão a ser acom-
panhados à distância, por via eletrónica ou 
mesmo por telefone. Vamos empenhar-nos 
na recuperação, o mais rapidamente possí-
vel, das listas de espera, por forma a chegar 
ao fi nal de 2020 sem doentes à espera para 
consulta ou cirurgia com mais de 9 meses. 
Notar que este objetivo será uma melhoria 
signifi cativa relativamente ao passado, mes-
mo tendo em conta as difi culdades que os 
últimos meses trouxeram à nossa actividade.

Como está a ser preparado o regresso 
à normalidade nos vários serviços?

A um ritmo gradual, mas com um objeti-
vo bem defi nido de combate às listas de es-
pera, conforme já referi. A garantia do acesso 

“Passa a ser obrigatório o uso de máscara dentro do Centro Hospitalar e estão a ser
criadas condições para garantir o distanciamento e a não aglomeração de pessoas”.

tecimento por falta nos mercados. 
Depois dessa situação mais fre-
quente no início, hoje há já uma 
maior normalidade no funciona-
mento das compras.

Durante o Estado de Emer-
gência vários hospitais do país 
assumiram a falta de ventilado-
res no combate à Covid-19. A si-
tuação no CHTS foi semelhante? 

O país foi desde o início apon-
tado como tendo um deficit signi-
ficativo em alguns equipamentos, 
nomeadamente ventiladores. Du-
rante esse período foram chegan-
do alguns equipamentos e a es-
tratégia seguida a nível nacional 
de confinamento e “achatamento 
da curva” levaram a que nunca 
fosse necessária a utilização da 
capacidade total nesta área inten-
siva. O mesmo se passou no CHTS.

O hospital foi recebendo, 
através de ações solidárias, 
ventiladores e outro material 
crítico para a prestação clínica. 
Estas iniciativas vieram alagar a 
capacidade de resposta da uni-

dade hospitalar?
Sim. O reforço de equipamen-

tos vai permitir ao CHTS ter, no fu-
turo, uma capacidade de resposta 
mais robusta às necessidades da 
nossa população. O equipamento 
mais significativo que está em fal-
ta é a ressonância magnética, um 
tipo de equipamento já comum 
em hospitais da nossa dimensão. 
Aliás, existe, desde a construção 
do Hospital Padre Américo no iní-
cio deste século, um espaço para 
a instalação da ressonância mag-
nética.

A pandemia obrigou a um re-
forço de profi ssionais de várias 
áreas?

Sim. Neste período e com auto-
rização da tutela, foram contratados 
70 novos profi ssionais, dos quais 30 
enfermeiros, 30 assistentes opera-
cionais e 10 dos outros grupos pro-
fi ssionais.

O CHTS tem disponível, des-
de o início de abril, uma aplica-
ção móvel para proteger a saúde 
mental dos profi ssionais. Esta 

à assistência hospitalar por parte das 520 mil 
pessoas da nossa área de infl uência continua 
na nossa lista de prioridades, em sintonia com 
a estratégia defi nida pelo Ministério da Saúde.

Um recente balanço de 2019 dava con-
ta de que o Hospital de São Gonçalo, em 
Amarante, realizou mais consultas e mais 
cirurgias em relação o ano anterior. Este 
aumento também se verifi cou no hospital 

de Penafi el?
Sim. Ambos os hospitais (São Gonçalo em 

Amarante e Padre Américo em Penafi el) têm 
vindo a registar sucessivos aumentos de pro-
dução nas diversas linhas assistenciais, sinal 
de que o investimento feito nos últimos anos 
tem-se traduzido num reforço da resposta à 
população. Em números, e desde 2016 até 
ao momento, o orçamento do CHTS passou 
de 74 milhões de euros anuais par cerca de 

112 milhões e o número de profi ssionais 
aumentou em cerca de 300, dos quais cerca 
de 90 novos médicos em diferentes especia-
lidades. Foram também introduzidas novas 
especialidades médicas na gama de oferta 
disponibilizada, como reumatologia, infec-
ciologia, imunoalergologia, etc.

Que mensagem pode deixar à popu-
lação nesta fase de regresso à normalida-
de?

A mensagem que se impõe nesta altu-
ra é de confi ança, responsabilidade e com-
preensão. Confi ança na capacidade que os 
diversos profi ssionais do CHTS saberão dar 
às necessidades específi cas de cada um e 
de acordo com as melhores práticas clínicas 
e de segurança; Responsabilidade para a 
adopção de bons comportamentos de vida 
saudável, convívio social com distanciamen-
to, hábitos alimentares equilibrados e atitu-
des de segurança segundo as determina-
ções da DGS para garantirmos um resultado 
fi nal conjunto de sucesso; Compreensão 
para com as restrições que a nossa vida pes-
soal e profi ssional nos vai continuar a impor, 
pelo menos enquanto não estiver dispo-
nível medicamento ou vacina que permi-
tam tratamento adequado do vírus. Com o 
exemplo de resiliência que os portugueses 
já foram capazes de demonstrar, certamen-
te que no próximo ano teremos um cenário 
diferente na nossa vida colectiva.

também foi uma preocupação?
Sim. A preocupação em garan-

tir as melhores condições possíveis 
aos profi ssionais, neste período difí-

cil das suas vidas, esteve nas nossas 
prioridades desde a primeira hora. 
À medida que o tempo ia passando, 
fi cava evidente a necessidade de dis-

ponibilizar também um maior apoio 
à saúde mental porque a pressão a 
que estão sujeitos é de uma inten-
sidade nunca antes experimentada.
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Construção da piscina ao ar livre deve começar em julho

Texto

HELENA NUNES

Passivo da câmara baixou
15 milhões de euros em dois anos.

Contas de 2019 aprovadas com votos do PS

cução da obra é de 305 dias. O investimen-
to previsto para 2020 é de 982 mil euros 
(mais IVA) e para 2021 de 455 mil euros 
(mais IVA).

“No próximo ano, no verão, teremos 
a piscina e o bar de apoio a funcionar em 
Paredes”, assegurou o autarca.

O PSD absteve-se na votação da pro-
posta, assumindo que embora seja um 
equipamento necessário, não concordam 
com a sua localização.

Recorde-se que a piscina descoberta 
terá um tanque principal, com oito pistas, 
dotado de condições para a prática de na-
tação de competição, e um tanque mais 
pequeno para as crianças. Ao lado será 
construído um bar de apoio, que será con-
cessionado, e por baixo balneários.

O 
passivo da câmara munici-
pal de Paredes baixou 15 
milhões de euros de 2017 a 
2019 e a redução de dívida 

foi conseguida sem comprometer o inves-
timento em obras no concelho. A ideia foi 
defendida pelo presidente da autarquia, 
Alexandre Almeida, na discussão dos do-
cumentos de prestação de contas, na pas-
sada quinta-feira, 7 maio, em reunião de 
câmara. O relatório foi aprovado com os 
votos favoráveis do PS e os votos contra 
do PSD, que fez criticas aos documentos, 
nomeadamente em relação às dívidas a 
terceiros e ao aumento do prazo médio de 
pagamentos.

PSD diz que redução
de dívida resultou

do “aumento de receitas”
e de uma “redução
de investimento”

Na análise dos documentos, o PSD come-
çou por dizer que fi cou claro que “o milagre 
da multiplicação de euros que não se veri-
fi cou”. “Não deixa de ser caricato que ape-
sar de estar já no terceiro ano de mandato 
continue a fazer-se não uma avaliação do 
que de facto se fez no ano em análise, mas 
que se faça uma comparação com o que 
antes se fazia”, defendeu Rui Moutinho.

No que toca às contas, o vereador do PSD 
disse que o executivo quer mostrar que em 
dois anos baixou a dívida em 8,8 milhões de 
euros, mas esqueceu-se de dizer que, nos 
anos de 2018 e 2019, o valor global das trans-
ferências do Orçamento de Estado para os 
municípios sofreu um forte acréscimo. “Foi 
merce desse aumento da receita e da re-
dução de investimento que se conseguiu 
essa vitória. A real razão da redução de 
divida não foi uma melhor gestão, foi um 

brutal aumento de receita e uma redução 
de investimento”, atirou Rui Moutinho.

O vereador do PSD acusou o executivo 
de reduzir o investimento em áreas essen-
ciais como a educação, segurança e ordem 
pública, desporto, recreio e lazer, e atribuir 
subsídios "a tudo o que dá votos em vez 
de apoiar ainda mais as instituições que 
acrescentam valor ao concelho".

O vereador criticou ainda a “quase dupli-
cação” do prazo médio de pagamento, "que 
era de 100 dias em 2017 e agora é de 185 
dias, e a elevada execução nos impostos 
diretos e indiretos, que mostra que o exe-
cutivo podia ter baixado o IMI para a taxa 
mínima e não o fez porque não quis".

“Os documentos mostram 
rigor, efi ciência,

efi cácia e envolvimento”
 ALEXANDRE ALMEIDA

Presidente da câmara

Em resposta o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, afi rmou que não hou-
ve nenhum milagre e que “os documentos 
mostram rigor, efi ciência, efi cácia e en-
volvimento” de todos os colaboradores do 
município. 

“O passivo baixou 15 milhões de euros 
em dois anos, passando de 103 milhões de 
euros em 2017 para 88 milhões de euros 
em 2019”, reforçou o autarca, lembrando 
que no ano passado já tinha sido reduzido 
em 7 milhões de euros e este ano voltou a ser 
reduzido em 8 milhões de euros.

Alexandre Almeida contrapôs que a redu-
ção do passivo foi conseguida não com um au-
mento de receitas, mas com perdas de receitas 
de cerca de dois milhões de euros por ano com 
a descida da taxa de IMI, que no próximo ano 
deverá chegar aos 0,3%, a par de um aumento 
de património da câmara de Paredes.

“Adquirimos o complexo das Laranjei-
ras que vocês tinham vendido, e tivemos e 
dar 1,6 milhões de euros por esse comple-

xo, e adquirimos a antiga Adega Coopera-
tiva de Paredes. Temos também o visto do 
Tribunal de Contas para comprar uma par-
cela de terreno no Parque da Cidade de 
Paredes para valorizar ainda mais aquele 
espaço”, defendeu.

A autarca sustentou ainda "que apesar de 
o atual executivo estar a pagar a quantida-
de enormíssima de dívida deixada pelo an-
terior executivo em 2017” as dívidas a forne-
cedores baixaram 5,1 milhões de euros em 
2019". Já sobre o prazo médio de pagamento, 
Alexandre Almeida lembrou que “não há mi-
lagres” e que se foi necessário assumir a dívida 
deixada e os compromissos que não estavam 
vertidos nas contas “era óbvio que o prazo 
médio de pagamento tinha de se alongar 
um bocado de forma controlada”. Ainda as-
sim, argumentou o autarca, houve uma redu-
ção de 2,8 milhões de euros, nos pagamentos 
em atraso que duram mais de 90 dias.

Sobre a acusação de uma alegada política 
de subsídios na câmara municipal, Alexandre 

Almeida acusou ainda o PSD de mentir sobre os 
subsídios. “Quiseram fazer passar que esses 
três milhões de euros eram subsídios para 
festas, mas são obras que os presidentes de 
junta estão a fazer no terreno e verbas para 
a limpeza de ruas”, atirou o autarca, lamentan-
do que os vereadores do PSD tenham mentido 
também sobre as obras que estavam a ser feitas 
com projetos do passado. “Quando chegamos 
à câmara municipal havia apenas um quadro 
comunitário mal negociado e estava pratica-
mente todo por executar porque a câmara 
não tinha acesso a fundos comunitários. 
Foi preciso desenvolver os projetos, sub-
meter candidaturas e levá-las a Tribunal de 
Contas”, sublinhou o autarca, garantindo que 
apesar do infortúnio da Covid-19 as obras não 
deixaram de estar no terreno, estando a ser ini-
ciadas as obras no pavilhão das Laranjeiras, no 
parque urbano de Cete e na avenida 13 de Maio, 
a requalifi cação das EBS de Rebordosa e Lordelo 
e da escola de Bitarães e a substituição do telha-
do do jardim-de-infância de São Marcos.

A câmara municipal de Paredes espera 
arrancar com a construção da piscina ao ar 
livre e do bar de apoio no parque da cidade 
de Paredes já a partir de julho. A adjudica-
ção da empreitada foi aprovada, por unani-
midade, na reunião do executivo realizada 
na semana passada.

Segundo o presidente da câmara, o 
contrato da obra será submetido esta se-
mana ao Tribunal de Contas. Alexandre 
Almeida espera obter o visto favorável até 
ao final do mês de junho para que as obras 
possam arrancar no mês seguinte.

Trata-se de um investimento de 
1.428.176,54 € (mais IVA) e o prazo de exe-
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Após a pandemia da Covid-19 que afetou e continua 
a “causar estragos” em diversos sectores da socie-
dade, também “o mundo do futebol” viu a sua ati-
vidade condicionada. As competições foram cance-

ladas, as regras alteradas e foi “preciso intervir”. Numa altura em 
que se prevê o regresso da maior competição de futebol nacional 
para dar como terminada a época 2019/2020, a Federação Por-
tuguesa de Futebol anunciou a criação de uma nova divisão do 
“desporto rei”.

A FPF anunciou a criação de um novo escalão da modalidade 
que entrará em vigor na temporada 2021/2022. Diz “o órgão má-
ximo do futebol nacional” que o projeto visa “aproximar o fu-
tebol dos adeptos, criar mais competitividade e qualidade de 
jogo de modo a que as equipas que subam de divisão estejam 
preparadas”. Ainda assim, há quem ainda tenha muitas dúvidas 
sobre a nova divisão, que O Paredense procura agora explicar:

● No primeiro ano, época 2021/2022, a competição será disputa-
da por 24 equipas;

● A prova é uma competição não profissional;

● Na época 2020/2021, o Campeonato de Portugal contará com 
96 equipas, que serão divididas em oito séries de 12 formações;

● Neste primeiro ano (2020/2021) em que ainda não há 3.ª Liga, 
dois clubes vão subir do Campeonato de Portugal para a 2.ª Liga. 
Os primeiros classificados das oito séries passam para a fase subi-
da, na qual serão divididos em dois grupos de quatro. O primeiro 
classificado de cada grupo garante a subida de divisão;

● Subirão à 3.ª Liga, os seis primeiros classificados dessas oito 
séries. As equipas que ocuparam entre o 2.º e 5.º lugares das res-
petivas séries vão voltar a jogar entre si e, os dois primeiros classi-
ficados deste grupo, sobem à 3.ª Liga. As restantes duas descerão 
à 2.ª Liga;

● Os últimos quatro classificados de cada série, o que faz um total 
de 32 equipas que descem aos campeonatos distritais;

● A FPF e o Sindicato de jogadores acordaram que os atletas terão 
de receber a remuneração base do salário mínimo nacional;

● Os custos das equipas serão reduzidos, nomeadamente, no va-
lor das taxas de jogo e nas inscrições de jogadores;

● O ajustamento da 2.ª e 3.ª Liga e Campeonato de Portugal só 
estará definido totalmente na época 2023/2024.

João Rodrigues vai fi nal-
mente estrear-se como 
treinador principal da 
equipa sénior do Nun’Ál-

vares. O técnico, natural de Sobra-
do, chegou ao clube de Recarei 
em março para substituir Eduardo 
Moreira, mas não chegou a lançar-
-se, visto que o campeonato foi in-
terrompido devido à pandemia da 
Covid-19. 

Aquando da contratação, João 
Miguel da Veiga Rodrigues estava 
sem clube, depois de ter iniciado a 
temporada anterior como treinador 
principal na equipa B do Lousada e 
de ter sido promovido ao comando 
da equipa A, na Divisão de Elite, car-
go que ocupou durante apenas um 
mês. Agora com 33 anos, estrear-
-se-á em Recarei com o objetivo de 
colocar a equipa na Divisão de Elite.

Para a conquista deste objeti-
vo, o treinador conta com a con-
fi ança do presidente que explica as 
razões para manter a contratação 
do técnico: “Uma vez que o João 
Rodrigues não conseguiu pôr em 
prática o que se tinha proposto na 
época anterior, que era a subida 
de divisão, achámos por bem dar 
essa continuidade para a próxima 
época”. Sobre a “meta” traçada para 
a temporada 2020/2021, Ricardo 
Costa “promete trabalho”, mas ga-
rante “por aquilo que consegui-
mos no ano passado, mantendo 

Nun’Álvares mantém
confi ança em João Rodrigues

Texto
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a maior parte do plantel e com a 
confi ança num treinador novo, 
não vou negar que é essa uma das 
expectativas. Não é assumido, não 
é algo que prometamos aos adep-
tos, mas temos essa esperança”.

"Neste momento
é cedo para

assumirmos o que 
quer que seja"

O jornal O Paredense esteve à 
conversa com o novo técnico do 
Sport Clube Nun’Álvares e dá-lhe a 
conhecer agora as ideias do treina-
dor.

Por que razão aceitou renovar 
o desafi o de treinar o Nun’Álva-
res? 

Com o convite feito em meados 
de março e depois não ser possível 
estrear-me no comando técnico do 
Sport Clube Nun’Álvares, fi cou claro, 
para mim, que, havendo vontade da 
parte do clube em manter o projeto 
ambicioso de lutar pelos primeiros 
lugares, a minha decisão era con-
tinuar. Isso aconteceu atempada-
mente, ainda antes de ser ofi cial a 
suspensão total dos campeonatos. 
Fui informado que contavam comi-
go e me pedido que iniciasse a pla-
nifi cação da nova época. E, como a 
minha palavra vale muito, acedi ao 
pedido e posso garantir que rejeitei 
alguns convites inclusivamente da 

divisão de elite.

O que lhe foi pedido aquando 
da sua contratação? 

O mesmo objetivo aquando da 
minha contratação na reta fi nal do 
campeonato, manter uma equipa 
competitiva, com qualidade e a lu-
tar pelos lugares cimeiros.

Tendo o Nun’Álvares regres-
sado recentemente da Divisão 
Elite é sempre considerado uns 
dos candidatos à subida de divi-
são. Vão assumir esse papel? 

Neste momento é cedo para nos 
assumirmos ao quer que seja, porque 
temos de saber com exatidão quem 
irão ser os nossos adversários, mas 
uma coisa posso garantir, o Sport 
Clube Nun’Álvares irá lutar pelos três 
pontos em todos os jogos do cam-
peonato, iremos ser das boas equipas 
do campeonato. Tenho a certeza da 
organização e qualidade das infraes-
truturas do clube, que está em condi-
ções de almejar outros voos.

O que os adeptos podem con-
tar do trabalho do treinador João 
Rodrigues? 

Podem contar com um treina-
dor sério na execução do seu tra-
balho, comprometido com os ob-
jetivos do clube e que se esforçará 
para dar muitas alegrias à massa 
associativa.

Quais serão as principais difi -
culdades da próxima época? 

Umas das difi culdades será a 
indefi nição e alguns receios que 
possam existir devido ao covid-19, 
porque não sabemos em que con-
dições o campeonato começará e 
nada nos garante que não possa 
existir uma interrupção intermédia. 
A outra difi culdade será, com cer-
teza, a concorrência e a qualidade 
dos nossos adversários, perspetivo 
um campeonato muito equilibrado 
com seis equipas a lutar pelo título. 

Visto que o plantel já está fe-
chado, o que se pode esperar des-
te grupo de jogadores?

É um grupo com excelente qua-
lidade, onde cerca 95% do plantel 
se mantém no clube e estão com-
prometidos com os objetivos do 
mesmo. Este grupo tem a parti-
cularidade de juntar um misto de 
experiência com a juventude, duas 
caraterísticas necessárias para fazer 
um campeonato onde os três pon-
tos serão sempre o objetivo.

Federação Portuguesa 
de Futebol cria

nova competição
Texto
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Devido à pandemia do Co-
vid-19 o Paredes Handball Cup foi 
cancelado anunciou na semana 
passada a organização do evento.

A prova estava marcada para 
1 a 5 de julho. A decisão dos orga-
nizadores e da câmara municipal 
de Paredes segue as indicações e 
recomendações das autoridades 
competentes e tem como objeti-
vo “preservar a saúde de todas 

3.ª edição do Paredes Handball Cup adiada para 2021
gem publicada nas redes sociais, 
onde a organização agradece às 
237 equipas que já estavam ins-
critas para a edição deste ano.

A 3.ª edição do Paredes Han-
dball Cup foi assim adiada para 
2021. O torneio internacional de 
andebol é destinado a equipas 
federadas, escolas e seleções, e 
nas primeiras duas edições atraiu 
cerca de 3500 atletas, distribuídos 
entre 280 equipas, para o conce-
lho de Paredes.

Texto
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Rali de Portugal cancelado
O WCR Vodafone Rally de Por-

tugal, quinta prova do Campeonato 
do Mundo de Ralis da FIA 2020, foi 
cancelado devido à pandemia da 
Covid-19, anunciou no fi nal de abril 
o Automóvel Clube de Portugal.

A prova estava marcada inicial-
mente entre 21 e 24 de maio, já ti-
nha sido adiada para o fi nal de ou-
tubro, mas tal já não vai acontecer. 

“Depois de avaliadas, em con-
junto com os parceiros da prova, 
autarquias e patrocinadores, to-
das as condições sanitárias e de 
segurança que o WRC Vodafone 

Rally de Portugal exige, as mes-
mas não são compatíveis com a 
imprevisibilidade que vivemos, 
além da incerteza da abertura 
das fronteiras e do espaço aéreo”, 
refere o comunicado.

O Automóvel Clube de Portugal 
foi assim forçado a cancelar a etapa 
nacional do Campeonato Mundial 
de Ralis da FIA 2020, lamentando o 
desfecho.

“O ACP lamenta profunda-
mente esta decisão, mas é a úni-
ca que poderia assumir de forma 
responsável perante os milhares 

as pessoas envolvidas neste 
evento, desde atletas, visitan-
tes e público”.

“Lamentamos a inconve-
niência causada pelo cancela-
mento do torneio, mas coloca-
mos a saúde e a segurança de 
todos em primeiro lugar e com 
as informações que temos rece-
bido sobre a pandemia, não ve-
mos que a situação possa mudar 
o suficiente para que possamos 
organizar o evento no início do 
mês de julho”, lê-se na mensa-

de adeptos, equipas, autarquias, 
patrocinadores e todos os envol-
vidos na prova, responsável em 
2019 por um impacto na econo-
mia nacional superior a 142 mi-
lhões de euros”.

A prova tem regresso assegu-
rado em maio de 2021, passando 
mais uma vez pela região do Vale 
do Sousa, com um shakedown no 
kartódromo de Baltar, Paredes, e 
uma super especial em Lousada 
que atraem milhares de adeptos 
e têm um impacto signifi cativo na 
economia local.

Arrancaram as obras no pavilhão gimnodesportivo
e no estádio das Laranjeiras

As obras de requalifi cação do an-
tigo estádio municipal das La-
ranjeiras arrancaram na semana 
passada.

O projeto de reabilitação prevê a con-
servação da traça original do edifício, sendo 
mantidos o bar de apoio e o estádio e cons-
truídas bancadas. 

A obra vai avançar de forma faseada, sen-
do o investimento inicial de 750 mil euros. 
Numa fase posterior será construída uma 
nova bancada junto aos campos de treinos, 
que terá um custo semelhante.

Em curso estão também as obras de reabi-
litação do pavilhão gimnodesportivo que será 
reconvertido num fórum cultural multiusos.

A nave principal terá as mesmas dimen-
sões, as bancadas serão adaptadas para 
permitir a entrada de viaturas e outros 
equipamentos e os balneários serão total-
mente refeitos. A segunda nave será alar-
gada para permitir a realização de eventos 
e será criadas duas salas polivalentes, além 
de uma cafetaria de apoio.

O investimento será superior a 2,6 milhões 
de euros e comparticipado em 85% por fundos 
do FEDER, no âmbito do PEDUR – Plano Estraté-
gico de Desenvolvimento Urbano, cabendo ao 
município um investimento de 786 mil euros. 
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ESCOLA COM ALMA SOLIDÁRIA

fessores e alunos que nele participam. 
Desde o início do 3.º período, já foram vá-

rias as iniciativas levadas a cabo.
No Dia da Terra, a 22 de abril, Alma Soli-

dária associou-se à organização Fazedores da 
Mudança e convidou a comunidade a foto-
grafar ou a fazer um pequeno fi lme da natu-
reza que rodeia as nossas casas. Foram muitas 
e belas as fotos recebidas e o fi lme da peque-
na Constança do 2.º ano da Escola Básica de 
Recarei, que mostra as abelhas e outros seres 
pequenos mas importantes e uma enorme 
quantidade de plantas, devidamente identi-
fi cadas, é lindo e estende-se por mais de um 
Minuto de Gratidão à Terra, título da iniciativa.

No Natal, ajudámos a Make a Wish a con-
cretizar os sonhos de crianças e jovens com 
doenças graves que colocam as suas vidas e 
risco. A Make a Wish comemorou 40 anos de 
existência em abril e convidou a escola a cele-
brar com esta organização, enviando postais 
digitais que faria chegar a crianças e jovens, 
que precisam de uma palavra de incentivo 
para continuar a ter força e esperança no 
combate à doença. O convite foi aceite e os 
postais enviados.

A Alma Solidária associou-se uma outra 
iniciativa, presente em vários pontos do país, 
que promove a troca de alimentos entre vizi-
nhos. Na estação ferroviária de Recare-Sobrei-
ra, há uma caixa solidária. Quem puder deixar 
bens de primeira necessidade, deposita-os, 
quem precisar deles, pode levar. 

Os gestos solidários enchem o coração de 
quem dá e de quem recebe. É por isso que a 
Alma Solidária continuará a estar atenta e pro-Postal - Conceição Rocha

Caixa Solidária Certi� cado Make A Wish

A 
doença ou o medo dela afas-
tou-nos uns dos outros. Evita-
mos o aconchego dos abraços 
e, como se ouve dizer, sorri-

mos com o olhar. Se sempre precisamos uns 
dos outros, porque somos uma espécie que 
sempre viveu em grupo, hoje, mais do que 
nunca, a sobrevivência e o bem-estar de to-
dos precisa de cada um.  

No Agrupamento de Escolas de Sobrei-
ra, desde há muito que há ações de solida-

riedade, pontuais ou habituais. Porém, há 
uma alma que lhes dá um carácter permanen-
te e que multiplica e diversifi ca essas mesmas 
ações. Trata-se de Alma Solidária, um clube di-
namizado pela professora Teresa Lobo e que 
integra outros professores, que já funcionava 
com alunos semanalmente já há alguns anos 
e que não deixou de funcionar em tempos de 
ensino à distância.

Atualmente, o projeto mudou-se para 
uma plataforma digital e tem ainda mais pro-

curará espalhar esperança e sorrisos.

Errata: Por lapso, na notícia Ensino à Dis-
tância, publicada a 30 de abril, a foto onde 
se lê EB Recarei, Gabriel, deve ler-se: EB Re-
carei, Margarida.

Paulo Cabral
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Da minha janela vejo
Um bonito jardim,
Parece aquele beijo
Que dou á mãe, quando está perto de mim.

Da minha janela vejo
O passarinho a voar,
E às vezes também,
O ouço cantar.

Da minha janela vejo
Anoitecer,
A mãe conta-me um história,
Até eu adormecer.

Da minha janela vejo
As montanhas, que me estão a cativar, 
Parece o rio Tejo
Ver as águas a fl utuar.

Da minha janela vejo
A rua, e nela quero estar,
Espero que o corona vírus passe depressa,
Para todos poder abraçar.

Numa altura em que se enfren-
ta o surto de Covid-19, e se 
levantam questões relativa-
mente ao futuro do mundo, é 

essencial que todos os membros da socie-
dade se mantenham unidos perante possí-
veis adversidades.

Em primeiro lugar, sendo este um mo-
mento incerto onde são, infelizmente, per-
didas inúmeras vidas, surgirão, na minha 
opinião, danos psicológicos não só nos que 
lutam na primeira linha contra o inimigo, 
como naqueles que não puderam dizer um 
último adeus a quem merecia muito mais do 
que uma breve despedida. Para além disso, 
outra consequência será uma crise econó-
mica (aumentando a taxa de desemprego), 
e outra no setor da saúde, que dará resposta 
a situações previamente adiadas, a mazelas 
de antigos infetados, ou, a novos diagnós-
ticos que poderão aparecer, enquanto não 
houver uma vacina efi caz.

Em segundo lugar, é preciso ter em con-
sideração o lado da entreajuda e de adap-
tação perante as difi culdades encaradas, 
refl etido, aos olhos de especialistas, num fu-

A 
Covid-19, o monstro que ar-
rostamos, o grande responsá-
vel pela mudança radical que 
todos sofremos no nosso quo-

tidiano. Mas será essa mudança um fator 
positivo ou negativo? O que virá com o fi m 
desta pandemia? 

O fi m destes tempos controversos acar-
retará, certamente, difi culdades económi-
cas, mudanças no estilo de vida de todos 
nós. Acabando o isolamento, todos os se-
tores terão de ser repensados e adequados 
às novas necessidades da população, e, 
decerto que, com a paragem da produção, 
não será fácil dar resposta ao crescimento 
abrupto de procura que se avizinha.  

Contudo, a meu ver, todas estas difi cul-
dades serão enfrentadas de forma diferente, 
com outra perspetiva, outra tenacidade, re-
siliência e perspicácia. O facto de estarmos 
obrigados ao isolamento, de vermos as nos-
sas liberdades restringidas, leva à perceção 
do conceito de mudança e da sua importân-
cia: a mudança é, sim, muito assustadora, 
mas é necessária, é o renascer de uma nova 
vida, de novas oportunidades, de novas re-
lações, de novos pensamentos… é o cresci-
mento de uma pessoa, e é tão importante 
saber crescer. 

Depois da Covid-19, devemos seguir o 

● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
....................................................................................................

● Inês Filipa Lázaro Valério, n.º11, 12.ºC
....................................................................................................

● Tiago Dias e Pais

Da minha janela vejo…
turo desejo de apreciar com outros, simples 
momentos que agora adquirem uma valên-
cia meramente comemorativa. É essa faceta 
que contribui para que cada indivíduo aja 
consistentemente, visando uma melhor re-
lação não só com a sociedade, como com a 
Natureza.   

Em terceiro lugar, citando o Livro dos 
Conselhos “Se podes olhar, vê. Se podes ver, 
repara” (frase utilizada por Saramago no En-
saio sobre a Cegueira), é importante agirmos 
como um todo que analisa e refl ete, nunca 
ignorando o que vai para além do superfi -
cial. Para tal, deveremos valorizar a nossa 
saúde (investindo em hábitos saudáveis), 
promover pesquisas que respondam pron-
tamente a ameaças emergentes, e recom-
pensar justamente os profi ssionais que se 
sacrifi caram pela saúde e cuidados básicos 
dos outros cidadãos.

Concluindo, apesar das questões que 
surgem relativamente à pós-pandemia, 
considero indispensável sermos empáticos, 
para que se voltarmos a “ter olhos”, olhar-
mos verdadeiramente os outros, como se 
lhes víssemos “a alma”. 

....................................................................................................
● Catarina Ferreira, n.º 8, 12.ºD

 E depois da Covid-19?
conselho que José Saramago, epígrafe de 
uma das suas obras, “Se podes olhar, vê. Se 
podes ver, repara”. Ninguém previu esta si-
tuação, mas Saramago deixou-nos, citando 
o “Livro dos Conselhos”, uma dica para ado-
tarmos uma nova perspetiva e que, por aca-
so, se adequa perfeitamente à situação: con-
siderando o “olhar” como a capacidade de 
ver (em oposição à cegueira) e “ver” como o 
ato de observar o que nos rodeia, deduz-se 
que, se podemos ver, devemos observar o 
que se passa à nossa volta e, uma vez con-
cluída a observação do mundo, devemos 
reparar nele, reparar em tudo e não ignorar 
todo o mal que acontece debaixo da nossa 
visão, devemos reparar e importarmo-nos 
com os outros.

Concluo, desta forma, que, apesar de 
todos os pontos negativos que a pandemia 
nos trouxe, ensinou-nos, acima de tudo, a 
importância das pequenas coisas da vida, 
que não devemos tomar nada como uma 
garantia e, mais importante, provou-nos o 
signifi cado da citação que nos apresenta 
Saramago, por vezes, os que podem ver, es-
colhem ser cegos, pois ignoram tudo o que 
se passa ao seu redor, escolhem não ver, não 
reparar. Depois do isolamento, temos uma 
nova oportunidade para reparar, não a dis-
sipemos.

 E depois da Covid-19?

● Centro Escolar de Gandra e Astromil (Pré-escolar-sala1)   

PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

O PROCESSO CONTRA O P.E SILVA MACHADO III

P.e Silva Machado e o administrador António Augusto

No dia 29 de Agosto de 1912, 
o administrador do concelho 
voltava a reforçar o pedido de 
expulsão dos padres de Gan-

dra e de Vandoma, queixando-se de que 
«cada vez o seu procedimento [era] mais 
irregular e mais reaccionário». Desta feita, 
António Augusto acusava-os de lerem «arti-
gos de jornais reaccionários, como sucedeu 
nos últimos domingos, em que com o maior 
cinismo foi lido o jornal O Grito do Povo em 
cujos artigos é insultada e vilipendiada a Re-
pública e em especial a Lei da Separação». 

Além da leitura pública de textos da 
imprensa considerados «reaccionários», a 
autoridade denunciava de igual modo um 
jornal local, fundado em Junho daquele ano, 
e que tinha a direcção e propriedade do pa-
dre Silva Gonçalves: «Estes dois famigerados 
inimigos da República fazem publicar um 
pequeno jornal com título de “O Legionário” 
que distribuem gratuitamente pelo povo do 
concelho, cuja doutrina é, como não podia 
deixar de ser, altamente prejudicial ao pro-
gresso e propaganda dos ideais republica-
nos (…)». 

A 18 de Setembro, o pároco de Gandra 
ofi cia ao presidente da Comissão Central de 
Administração de Bens Eclesiásticos, para 
deixar o seu protesto pela entrega dos títu-
los de dívida pública e da renda do passal. 
Dizia fazê-lo para «evitar violências e conse-
quências desagradáveis», ao mesmo tempo 
que denunciava o que considerava ser «uma 
fl agrante e evidente injustiça»: «[A Comissão 
Concelhia de Administração dos Bens Ecle-
siásticos] para me ceder os frutos penden-
tes, produto de grandes despesas e trabalho 
de minha parte, exige que eu pague o duplo 
da renda por que o passal e residência fo-
ram arrendados para o futuro ano. O passal 
e a residência foram arrendados para o fu-
turo ano por 76$000 e a comissão exige-me 
somente pelo rendimento do passal, pois a 
residência neste ano era gratuita, 150$000.» 
Silva Machado acrescenta que «todos os 
párocos deste concelho (…) fi caram com 
os frutos pendentes e a todos a comissão 
fez preço inferior à renda do futuro ano, o 
que faz parecer que a comissão quer exercer 
para comigo qualquer mesquinha vingan-
ça.»

Uma semana depois, a comissão conce-
lhia respondia às acusações do sacerdote. 
Seria o próprio presidente da comissão lo-
cal, o republicano «histórico» Serafi m Morei-
ra da Silva, quem ofi ciaria ao presidente do 
organismo central, desmentindo a versão 
do sacerdote e garantindo que a avaliação 
dos frutos fora realizada não por aquele or-

«No dia 25 de Outubro, pela uma hora da tarde, encontrando-se o padre Silva Machado à saída do 
gabinete do notário do concelho, o administrador tê-lo-á agredido tão violentamente que o médico 
assistente impôs àquele sacerdote 15 dias de tratamento.»

ganismo, mas por «pessoas competentes e 
conhecedoras». E concluía com as seguintes 
palavras:

«O pároco de Gandra insultou o cidadão 
administrador deste concelho, velho, ver-
dadeiro e dedicado republicano; insultou o 
regedor da freguesia, bom companheiro na 
causa da República; insultou a junta de pa-
róquia, conhecida corporação republicana 
e vem agora insultar esta comissão. O rege-
dor e a junta de paróquia pedem uma de-
safronta e dirigem-se ao administrador do 
concelho que, ofendido também pede, su-
periormente, o castigo merecido do padre, 
ou seja, a sua expulsão tão necessária. Que 
acontece? Os republicanos fi cam com o in-
sulto, e o inimigo da República ri-se das suas 
proezas jesuíticas. Outro tanto não acontece 
com esta comissão, que não consentindo 
insultos, pede a expulsão do padre, como 
castigo, ou exige, dos que o podem fazer, a 
sua exoneração.»

A 25 de Setembro, o administrador so-
licitava ao regedor de Gandra que tomasse 
providências no sentido de que a procissão 
agendada para dia 29 (dia de S. Miguel), para 
a qual tinha sido emitida licença, se realizas-
se «no trajecto do costume». Isto porque 
António Augusto alegava ter sido informado 
de que o pároco pretenderia «fazer alterar o 
itinerário do costume com procissão, fazen-
do convergir também para local diferente 
o respectivo arraial, para assim exercer vin-
ganças contra pessoas a quem deseja perse-
guir com o seu ódio reaccionário» (RCEAC, 
reg. n.º 623).

As indisposições de António Augusto 
para com o pároco de Gandra terão mesmo 

resvalado para a agressão física. No dia 25 
de Outubro, pela uma hora da tarde, encon-
trando-se o padre Silva Machado à saída do 
gabinete do notário do concelho, o adminis-
trador tê-lo-á agredido «tão violentamente 
que o médico assistente impôs àquele sa-
cerdote 15 dias de tratamento». Segundo 
O Grito do Povo de 09/11/1912, o «sr. Gon-
çalves de Carvalho [tentara] justifi car-se da 
brutal agressão, alegando que o referido 
eclesiástico lhe enviara um ofício redigido 
em termos cheios de altivez». Ainda de acor-
do com o jornal católico, «tal pretexto não 
colhe, porque o último ofício do rev. abade 
para o administrador tem a data de 15 de 
Novembro de 1911».

Pouco depois deste incidente, a 1 de 
Novembro, e como cartada decisiva, o ad-
ministrador remetia o auto de investigação 
dos acontecimentos de 30 de Setembro do 
ano anterior ao presidente da Comissão 
Central da Execução da Lei da Separação. 
Nele é apontado o pároco de Gandra como 
responsável pela amotinação do povo da 
sua paróquia, tendo o agravar da situação, 
como vimos já, originado duas mortes e 
alguns feridos com gravidade. António Au-
gusto Gonçalves de Carvalho fi zera constar 
que, aquando dos acontecimentos, ele pró-
prio e o comandante da força militar que o 
escoltava, o capitão António Lopes Baptista, 
insistiram com o sacerdote para que «acon-
selhasse os seus paroquianos a regressarem 
a suas casas, mas ele desprezou esses con-
selhos e com riso escarninho respondeu que 
não tinha que lhe dizer coisa alguma porque 
se eles ali se encontravam era por sua livre 
vontade, o que é falso.»

No dia seguinte, é emitido o parecer 
defi nitivo da Comissão Central. Nele são 
atendidas todas as queixas das autorida-
des concelhias republicanas de Paredes e 
ignorados ou desprezados os argumentos e 
apelos em favor do sacerdote. O documen-
to conclui que se «prova bem à saciedade 
que o dito pároco é rancorosamente hostil 
às Instituições e muito particularmente à Lei 
da Separação (…)». Subscreve a acusação de 
responsabilidade nos acontecimentos de 30 
de Setembro, bem como o seu não reconhe-
cimento nem acatamento da Lei da Separa-
ção. É citado ainda um auto de investigação, 
segundo o qual o mesmo abade havia pro-
cedido a «um enterro de noite e abandonan-
do o cadáver à porta do cemitério por a ter 
encontrado fechada». Postos os consideran-
dos, a comissão dava o parecer «de que ao 
referido pároco [devia] ser imposta a pena 
disciplinar de interdição de residência do 
distrito do Porto pelo tempo que S. Ex.cia 
[Ministro da Justiça] entender justo, junta-
mente com a perda dos benefícios materiais 
do Estado.» 

A questão sobe ao Ministro da Justiça, 
Diogo Tavares de Melo Leote, que se limita 
a corroborar os considerandos da comissão. 
É endereçada a proposta de penalização ao 
presidente da República, Manuel de Arriaga, 
que a 9 de Novembro de 1912, assina o se-
guinte decreto:

«Sobre proposta do Ministro da Justiça e 
nos termos dos artigos 48.º, 145.º e 148.º do 
decreto com força de lei de 20 de Abril de 
1911, hei por bem decretar: Artigo I – Fica 
proibido o presbítero José Joaquim da Silva 
Machado, pároco da freguesia de Gandra, 
do concelho de Paredes, distrito do Porto, 
de residir durante um ano dentro dos limites 
desse distrito, além de perder os benefícios 
materiais do Estado, e sem prejuízo do pro-
cedimento criminal que no caso conceber. 
Artigo II – É-lhe concedido o prazo de cinco 
dias, a contar da publicação deste decreto 
no “Diário do Governo”, para sair do referido 
distrito. Paços do Governo da República em 
9 de Novembro de 1912.»

O decreto fora publicado em Diário do 
Governo (n.º 266) três dias depois. O pároco 
de Gandra saía, assim, da sua paróquia para 
cumprir o desterro a que fora condenado. 
Retomaria as suas funções pastorais no fi nal 
da pena, a 15 de Novembro de 1913.
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GOMES DE SOUSA

Durante mais de três sé-
culos – de 1500 a 1800 
– houve muitos que 
requereram a entrada 

na Inquisição, oriundos do conce-
lho de Aguiar de Sousa, o antepas-
sado do concelho de Paredes. 

A 6 de Outubro de 1749 foi 
passada Carta de Familiar do Santo 
Ofício a António Gomes de Sousa, 
homem de negócio, natural de São 
Salvador de Lordelo e assistente em 
Vila Rica de Ouro Preto casado com 
Catarina de Jesus.

O seu processo com ‘informação 
de limpeza de sangue e geração’ 
contém os elementos essenciais 
para a sua identifi cação:

Diz António Gomes de Sousa, ho-
mem de negócio, assistente em Vila 
Rica do Ouro Preto natural, e bapti-
zados na freguesia de São salvador 
de Lordelo, � lho legítimo de António 
de Sousa natural do lugar do Agrelo 
da mesma freguesia e de sua mulher 
Luísa Gonçalves, natural do lugar de 
Santa Marta da mesma freguesia co-
marca de Pena� el, Bispado do Porto, 
que ele deseja servir ao Santo Ofício 
na ocupação de Familiar

É neto pela parte patena de André 
de Sousa natural do lugar do Agrelo 
da sobredita freguesia e de sua mu-
lher Catarina Domingas, natural da 
freguesia de São Pedro de Reigada da 
Honra de Frazão

E pela parte materna de Domin-
gos Gonçalves natural do lugar de 
Santa Marta, e de sua mulher Domin-
gas Fernandes natural da freguesia 
de Frazão no lugar do Fijo, da Honra 
de Frazão, todos da mesma Comarca 

Um Inquisidor de Lordelo... no Brasil
e Bispado.

O casamento dos pais do pre-
tendente a Familiar: 

Aos 26 dias do mês de Maio do 
ano de 1697 na igreja do Salvador 
de Lordelo feitas as denunciações 
na forma do Sagrado Concilio Tri-
dentino em presença do padre Ma-
nuel Ferreira e das testemunhas An-
dré de Sousa  e Domingos Neto, do 
Agrelo e Domingos Gonçalves, de 
Santa Marta, se receberam António 
de Sousa fi lho de André de Sousa e 
de sua mulher Catarina Domingues 
do lugar do Agrelo e Luísa Gonçal-
ves fi lha de Domingos Gonçalves 
já defunto e de Domingas Gonçal-
ves viúva  do lugar de Santa Marta 
eu o padre Manuel Cardoso fi z este 
assento em presença do reverendo 
abade que assinou com as testemu-
nhas. Francisco da Costa Homem

O Domingos Gonçalves já tinha 
falecido em 1675, antes do nascimen-
to do João, irmão mais novo de Luísa, 
o qual nasceu a 26 de Janeiro de1676.

Domingos Gonçalves morador em 
Santa Marta morreu em 4 de novº de 
1675 com todos os divinos sacramen-
tos foi sepultado aos 5 diz � zera uns 
apontamentos ou testamento vocal 
sua mulher lhe teve dez padres com seu 
ofício de nove lições está sepultado no 
adro desta Igreja e por verdade � z este 
assento dia [mês e] ano ut supra o padre 
António Gonçalves da Costa.

António de Sousa e Luísa Gonçal-
ves tiveram os seguintes fi lhos nasci-
dos no lugar do Agrelo, em Lordelo: 

*Manuel nasceu a 14 de Setem-
bro de 1699. Maria nasceu a 31 de 
Março de [1701]. António – FSO -  nas-

ceu a 10 de Julho de 1704. Domingos 
nasceu a 24 de Novembro de 1707. E 
André nasceu aos 27 do dito mês de 
Abril e foi baptizado em o 1º de Maio 
do dito ano [1710] pelo padre Carlos 
da Rocha Pereira, que merece um ca-
pítulo à parte.

O mesmo requerimento do pre-
tendente continua:

Declara que é casado com Catarina 
de Jesus natural da freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição dos Camargos, 
� lha do Capitão António Álvares de 
Sousa, natural da freguesia de Santo 
André de Molares, concelho de Basto, 
comarca de Guimarães, bispado de 
Braga; e de sua mulher Catarina Nunes 
do Rosário, natural da vila e freguesia 
de São Sebastião, Bispado do Rio de 
Janeiro 

É neta pela parte paterna de Do-
mingos Francisco, natural da freguesia 
de Santo André, como o � lho António 
Álvares e de sua mulher Catarina Álva-
res natural da freguesia de Viade lugar 
de Lordelo

E pela parte materna do Sargento-
-Mor Manuel Rosado de Figueiredo, e de 
sua mulher Maria Carvalho todos natu-
rais da Vila de São Sebastião.

As diligências ou inquirição de 
testemunhas sobre a família e vida 
do pretendente a Familiar, e de sua 
mulher, tiveram lugar em Salvador de 
Lordelo, São Pedro de Arreigada pelo 
Comissário Manuel Luís de Sampaio 
da Costa [abade de Santa Maria de 
Duas Igrejas. Em Santo André de Mo-
lares e Atei pelo Comissário Manuel 
Álvares de Azevedo. Na Vila de São Se-
bastião, Bispado de São Paulo, o padre 
Frei Tomás dos Serafi ns Religioso da 

Província da Conceição de [x]. Em La-
melas pelo Comissário Amaro Correia 
Santiago [abade de Lamelas], com o 
Escrivão Custódio Dias Álvares e o No-
tário António Pereira da Fonseca. Em 
Vila Rica de Ouro Preto [Rio de Janeiro] 
pelo Comissário José de Sousa Ribeiro 
e Araújo, com o Escrivão padre Tomás 
de Sousa Leal. Em São Miguel de Gé-
meos pelo Comissário José Caetano 
de Passos Leite, o Escrivão padre João 
Álvares da Silva Ramos. Na Vila de São 
Sebastião o padre Frei Inácio do Ro-
sário, com o Escrivão padre Francisco 
de Jesus. Em Mariana pelo Comissário 
Giraldo José de Abrantes, o Escrivão 
padre Caetano José de Carvalho e o 
Familiar Manuel Moreira Machado.

As despesas atingiram a Soma de 
53.495 reais!

As 300 páginas do processo resu-
mem-se assim:

Tomamos informação com os 
Comissários Manuel Luís de Sampaio, 
José  de Sousa Ribeiro, Manuel Álvares 
de Azevedo  e Frei Tomás dos Sera� ns 
a respeito da pureza de sangue e mais 
requisitos de António Gomes de Sousa, 
casado com Catarina de Jesus, o qual 
pretende ser Familiar do Santo Ofício 
conteúdo, e confrontado na petição in-
clusa que Vossa Eminência nos manda 
informar, e nos dizem os ditos Comissá-
rios que o habilitando por si, seus Pais, e 
Avós Paternos, e Maternos é legítimo, e 
inteiro cristão velho de limpo sangue, e 
geração sem fama nem rumor em con-
trário, vive limpamente, e terá de seu 
cinquenta mil cruzados, sabe ler, e es-
crever, e tem capacidade para negócios 
de importância, e segredo, não foi preso 
pelo Santo Ofício, nem consta que ele, 

ou seus ascendentes incorressem em 
infâmia pública, ou pena vil de feito, ou 
de direito. E a mesma pureza de zangue 
tem a dita sua mulher a qual nem o dito 
habilitando foram mais vezes casados, 
nem consta que tenham � lhos ilegíti-
mos; e nos parece que está em termos 
de Vossa Eminência lhe deferir. Vossa 
Eminência mandará o que for servido. 
Lisboa em Mesa 26 de Março de 1748. 
Simão José Silveira Lobo, Manuel Vare-
jão e Távora e Luís Barata de Lima.

O resultado fi nal foi completa-
mente favorável: … ‘e como no preten-
dente se acham os requisitos necessá-
rios o aprovo e habilito para Familiar do 
Santo Ofício’. Lisboa, 7 se Setembro de 
1749. Francisco Mendo Trigoso.

Sou do mesmo parecer e assim o 
julgo a aprovo. Lisboa, 9 de Setembro 
de 1749. [ass.il.]

Sou do mesmo parecer, assim o jul-
go e aprovo. Lisboa, 9 de Setembro de 
1749. António ribeiro de Abreu.

Sou do mesmo parecer, assim o jul-
go e aprovo. Lisboa, 9 de Setembro de 
1749. Manuel de Almeida e Carvalho.

Sou do mesmo parecer. Lisboa, 11 
de Setembro de 1749. João Pais de Al-
meida.

Sou do mesmo parecer, e assim o 
julgo e aprovo. Lisboa, 17 se Setembro 
de 1749. Nuno da Silva Teles.

Precisamente no primeiro dia des-
te mês, em 1973, na freguesia de 
Aguada de Baixo, no concelho de 
Águeda, distrito de Aveiro, devido 

a um acidente provocado por terceiros, faleceu 
o P.e Dr. José Barbosa Pinto, natural da freguesia 
de Cete, onde nascera no dia 11, ano de 1926;

No ano de 1897 no dia 4 falecia, em terri-
tório indiano o bispo de Cochieu, D. João Go-
mes Ferreira, na freguesia de Aguiar de Sousa. 
Por ironia do destino são elencados três per-
sonalidades de Paredes, homens da Igreja e 
da Cultura e que Homens;

O terceiro, é o P.e Dr. Joaquim Alves Cor-
reia, nascido no lugar de Sarnada, em Aguiar 
de Sousa, no dia 5 do ano de 1886. A diocese 
do Porto, na pessoa do seu bispo, D. António 
Ferreira Gomes, presou-lhe uma solene home-
nagem e erigiu-lhe uma efígie, em bronze, pela 
escultora Ire ne Vilar, que os gatunos roubaram 
e a que atualmente se vê sobre o pedestal, na 
encosta do Salto, é em pedra e de outro artífi ce. 

7 de Maio – 1829
Paredense (nascido em Baltar) que lutou 

pela liberdade contra o absolutismo e que, por 
isso, foi guilhotinado com mais camaradas, na 
atual Praça da Liberdade, no Porto. Chamava-
-se Manuel Luís Nogueira, tinha 37 anos, era 

DUNQUERQUE

Texto

M. FERREIRA COELHO

Aconteceu em Maio:

14/5/1891 – Ainda não havia gritos de 
“Angola é nossa” nem a expressão de “Guiné 
sempre nossa”, na referida data foi estabeleci-
do na povoação de Geba, Guiné, “um depósito 
para incorrigíveis onde deveriam completar o 
tempo de serviço que lhes faltasse as praças 
[militares] da guarnição de Angola mandadas 
servir na Guiné por terem sido condenadas 
como desertores ou incorrigíveis”. E valerá a 
pena fazer a comparação entre “depósito” e 
“presídio”?

Juiz de tora em Aveiro, estava viúvo e deixou 
fi lhos órfãos. A história mais completa até ao 
presente sobre este Mártir da Liberdade é da 
autoria do nosso colaborador Gomes de Sousa 
e o livro, que se identifi ca por gravura, foi publi-
cado pela Cooperativa A Celer, de Rebordosa, 
a quem se manifesta sincero agradecimento, 
e se encontra disponível na Biblioteca A Celer, 
nas instalações da Junta de freguesia local. So-
bre este e outros casos congéneres, parece-nos 
que há ainda, gente não se libertou da farda do 
silêncio nem do pó do medo!

Ecos coloniais

14/5/1903 – Embora de cariz diferente 
nesta data, ainda, se andava à volta da proble-
mática colonial que deu problemas a muitos 
e, ainda, sobrou para nós: 25 /4/1974. E, então, 
foi assim: “Louvados pelos serviços prestados 
na expedição contra o gentio, a guarnição da 
lancha-canhoneira “Cacheu”, major José M. L. 
Valente, tenentes Carlos Eugénio Chiapa de 
Azevedo e João de Sousa, médico João Rodri-
gues da Silva Leite e o chefe de posto fi scal de 
Arame, Augusto Domingos da Costa”. 

Cristãs de Gêba, por ocasião da visita do Subsecretário de Estado
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LORDELO 

Paulo Jorge
Ferreira Moreira

Faleceu (com 50 anos)

Paulo Jorge Ferreira Morei-
ra faleceu no passado dia 6 de 
maio, com 50 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Rua Albano Jesus Ama-
ral, n.º 1, Lordelo, Paredes. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

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

CRISTELO

José Maria Teixeira 
dos Santos

Faleceu (com 68 anos)

José Maria Teixeira dos San-
tos faleceu no passado dia 11 de 
maio, com 68 anos de idade. Era natural de Criste-
lo, Paredes e residente na Rua Dr. Bernardo Pereira 
Leite, n.º 83, Cristelo, Paredes. Era casado com Ma-
ria José de Barros Cardoso dos Santos.

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. 

MADALENA 

Matilde da Conceição
Oliveira Lopes 
Faleceu (com 91 anos)

Matilde da Conceição Oli-
veira Lopes faleceu no passado 
dia 7 de maio, com 91 anos de idade. Era natural 
de Gondalães, Paredes e residente na Urbaniza-
ção da Mó, n.º 120, Madalena, Paredes. Era viúva 
de Vitorino Moutinho Teixeira.

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.

MOURIZ 

Alzira
Nunes Teixeira
Faleceu (com 91 anos)

Alzira Nunes Teixeira fale-
ceu no passado dia 10 de maio, 
com 91 anos de idade. Era natural de Castelões de 
Cepeda, Paredes e residente na Rua da Agrela, n.º 
47, Mouriz, Paredes. Era viúva de José 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 involun-
tariamente cometida.

LORDELO

Rosa Ferreira
da Costa

Faleceu (com 89 anos)

Rosa Ferreira da Costa fale-
ceu no passado dia 12 de maio, 
com 89 anos de idade. Era natural de Lordelo, Pare-
des e residente na Rua da Abroeira, n.º 72, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Manuel de Oliveira Soares.

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 

Margarida
de Sousa e Silva

Faleceu (com 73 anos)

Margarida de Sousa e Sil-
va faleceu no passado dia 5 de 
maio, com 73 anos de idade. Era natural de Lorde-
lo, Paredes e residente na Rua dos Combatentes, 
n.º 20, Lordelo, Paredes. Era casada com António 
Barbosa 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. 

BESTEIROS

Agostinho Lopes
Faleceu (78 anos)

Agostinho Lopes faleceu no 
passado dia 12 de maio, com 
78 anos de idade. Era natural de 
São João da Fontoura, Resende 
e residente na Rua do Outeirinho, n.º 108, Bestei-
ros, Paredes. Era casado com Maria Inês Barbosa de 
Seabra.

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.

REBORDOSA

Gertrudes Carmo 
Ferreira das Neves

Faleceu (com 78 anos)

Gertrudes Carmo Ferreira 
das Neves faleceu no passado 
dia 12 de maio, com 78 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua do Capelo, n.º 315, Rebordosa, Paredes. Era ca-
sada com Otelindo Marques das Neves que deixa 
na maior dor juntamente com seus fi lhos, netos e 
demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibili-

zada agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram 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, pedin-
do desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. 

REBORDOSA

José António
de Oliveira

de Sousa Freire
Faleceu (com 75 anos)

José António de Oliveira de Sousa Freire Freire 
faleceu no passado dia 3 de maio, com 75 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Pare-
des e residente na Rua Nova Via, n.º 41, Rebordosa, 
Paredes. Era casado com Maria Manuela Dias de 
Campos que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos, genros, 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

Glória
Rodrigues Freire

Faleceu (com 87 anos)

Glória Rodrigues Freire fa-
leceu no passado dia 3 de maio, 
com 87 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Rebordosa, Paredes e residente na Rampa da 
Feiteira, n.º 35, Rebordosa, Paredes. Era viúva de 
António Nunes Ribeiro 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. 
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O Jornal "O PAREDENSE" 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

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

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

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

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

o SEU
QUINZENÁRIO
de ELEIÇÃO
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