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As empresas de iluminação e espetáculos, as bandas 
� larmónicas, os artistas e vendedores ambulantes vi-
ram os seus negócios sofrerem graves prejuízos com 
o cancelamento das festas e romarias.

Verão sem festasVerão sem festas
deixa sectordeixa sector
da diversãoda diversão
com prejuízoscom prejuízos

Acidente em
Cascais vitima
jovem de Beire

Clubes da 1.ª e 2.ª Divisão 
Distrital ainda não definiram 

equipas técnicas
Sobrosa, Vandoma, Parada, Sobreirense e 
Baltar preparam época 2020/2021

Eurico Couto mantém-se
no USC Paredes

PSD-Paredes vai a votos
com candidato único

Francisco Almeida, de 
25 anos, foi atingido 
por uma torre de 
telecomunicações

A continuidade do treinador foi de� nida 
depois da reeleição de António Pedro Sil-
va para a presidência do clube.

Câmara prolonga
isençâo do pagamento
de taxas aos feirantes

A medida foi alargada até setembro des-
te ano e vai apoiar  cerca de 230 feirantes 
da feira de Paredes.

Moto Clube de Rebordosa
apoia criança

com paralisia cerebral
Menino de S. Félix da Marinha recebeu 
uma cadeira de rodas elétrica com a aju-
da de um sócio da coletividade.

Ricardo Sousa, atual presidente da co-
missão política concelhia, concorre ao 
segundo mandato.
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A câmara de Paredes prolongou a isenção do pa-
gamento de taxas por parte dos feirantes por mais 
três meses. 

A medida foi aprovada na última reunião do exe-
cutivo, realizada a 18 de junho, e diz respeito aos me-
ses de julho, agosto e setembro de 2020.

A isenção da taxa de solo aos feirantes já tinha 
sido integrada no Plano de Apoio à Economia Local 
lançado pela autarquia para fazer face à pandemia da 
Covid-19, mas previa a isenção da taxa para os me-
ses de abril, maio e junho, sendo agora alargada até 
setembro.

“Trata-se de uma medida de apoio para a reto-
ma económica de cerca de 230 feirantes da Feira 
de Paredes”, refere a autarquia em comunicado.

Sociedade

Texto

HELENA NUNES

OMoto Clube de Rebordosa e a 
empresa de um dos seus as-
sociados doaram, na semana 
passada, uma cadeira de rodas 

elétrica a Rui Mário, um menino de três anos 
com paralisia cerebral.

“Tivemos conhecimento do caso do 
Rui através de um amigo que está ligado 
a um clube de motas clássicas e decidimos 
contribuir para a campanha solidária que 
pretendia angariar verbas também para 
as terapias de que ele precisa”, contou ao 
PAREDENSE, Simão Campos, presidente do 
Moto Clube de Rebordosa.

A coletividade acabou também por ser sur-
preendida por um dos seus associados que se 
ofereceu para doar a cadeira de rodas elétrica à 
criança através da sua empresa. “O Vítor Silvei-
ra é um dos sócios mais antigos do clube e já 
fez parte da direção. É também um grande 
empresário e um homem de bom coração e 
quis ajudar. A família do Rui � cou extrema-

EDITORIALEDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Moto Clube de Rebordosa
entrega cadeira de rodas

a menino com paralisia cerebral

mente emocionada e nós também 
� camos gratos por ajudar a me-
lhorar a qualidade de vida desta 
criança. O espírito do motociclista 
é mesmo este. Ser solidário e ten-
tar ajudar o próximo”.

A cadeira de rodas elétrica 
foi entregue ao Rui no passado 
domingo, 21 junho, num evento 
solidário que decorreu em S. Félix 
Marinha.

Simão Campos realça também o 
“espírito de dedicação ao próximo” 
que faz parte da comunidade motard 
e garante que esta foi mais uma das 
causas solidárias que o Moto Clube 
de Rebordosa decidiu abraçar.

“Todos os anos costumamos 
ter iniciativas destas para ajudar 
pessoas e também coletividades 
da freguesia, como é o caso dos 
bombeiros. também já entrega-
mos cadeiras de rodas e outros 
bens através da recolha de tampi-
nhas”, rematou.

Feirantes isentos do pagamento
de taxas por mais três meses

S erá bom lembrar que a Re-
gionalização, embora sem a 
acutilância de hoje, vem já 
de longe. 

Num tempo de profunda prática de 
centralismo – Ditadura Nacional -, as as-
simetrias eram de tal ordem aberrantes, 
eram tão visíveis os desequilíbrios entre 
as várias partes do território nacional e a 
necessidade de definir uma política que 
contribuísse para a sua atenuação, que 
o Ministério da Economia se viu forçado 
a apresentar, em 1961, o Decreto-Lei n.º 
520/VII, onde era reconhecida, já então, 
a indiscutível necessidade de orientar as 
coisas segundo uma ótica, a política do 
fomento económico e de progresso so-
cial, já então conceito em voga.

Parece-nos lógico que a base de um 
bom sistema administrativo seja a di-
visão territorial. Não nos parece ser de 
recear que a descentralização corres-
ponda a desagregação, até porque o go-
verno central deve e há-de ter sempre 
uma poderosa ação na administração 
pública, mas cumpre restringir-lhes a 
esfera dentro dos justos limites, os quais 
são aqueles em que a razão pública e as 
demonstrações da experiência prova-
rem que a sua ação é inevitável.

Repisemos: a base de um bom sis-
tema administrativo será a divisão terri-
torial. Ponto! Sabemos bem que muitas 
e difíceis serão as condições a que esta 
divisão terá de satisfazer quer a respei-
to de cada localidade ou de interesses 
particulares, quer mesmo da parte do 
Estado, ou dos interesses gerais. Acres-
ce também, na verdade, a doutrina de 
que o excesso de ação administrativa 
acumulada deve derivar em grande par-
te do centro para a circunferência não é 
bem vista por grande parte dos partidos 
políticos. Pois estes, sejam quais forem 
as suas opiniões ou os seus interesses, 
ganham sempre com a centralização, o 
que bem compreendemos. 

Para mais, para os tempos que cor-
rem, cada vez mais, por isso, regionalizar 
o País significa um novo desafio para o 
interior do sistema político-administra-
tivo, como seja: o de saber como encon-
trar tal equilíbrio que deriva da adoção 
dos diversos escalões, que implica uma 
lúcida precisão de funções e, ainda, uma 
plena democraticidade de relações no 
quadro institucional.

No fio da 
descentralização
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A antiga ETAR de Paredes já começou 
a ser demolida para dar lugar a um parque 
de estacionamento que vai servir de apoio 
à estação de comboios. As obras arranca-
ram na semana passada e deverão estar 
concluídas até ao próximo ano.

Recorde-se que a obra foi anunciada 
em 2019. 

O projeto prevê a construção de um 
parque de estacionamento numa área de 
5.700 m2 e visa melhorar a questão do es-
tacionamento junta à estação de comboios.

Obras na antiga ETAR
de Paredes já começaram

Texto

HELENA NUNES

O s trabalhadores da unidade 
da Sousacamp na Madale-
na, em Paredes, realizaram 
no passado dia 22 de junho 

um plenário para abordar a insistência na 
ofensiva continuada da Administração da 
Sousacamp no sentido da dispensa de Tra-
balhadores, após a efetivação da vendo do 
grupo empresarial.

Do encontro saiu uma moção encami-
nhada à Administração do Grupo Sousa-
camp “a exigir o fim imediato das ações 
de discriminação sobre os funcionários 
que não aceitaram a rescisão do seu vín-
culo contratual, sendo deslocados dos 
seus postos de trabalho, substituídos 
por outros, e colocados a trabalhar em 
permanência no corredor, com recurso 
a materiais inadequados, em atropelo a 
todas as normas de saúde e segurança 
no trabalho”.

Segundo o Sindicato dos Trabalhado-
res da Agricultura e das Indústrias de Ali-
mentação, Bebidas e Tabacos de Portugal 
o documento sugere, ainda, a necessidade 
urgente de reativação das salas de produ-

Trabalhadores da Sousacamp exigem
"� m das ações de discriminação"

ção e colheita, devolvendo ao centro de 
produção o seu cariz inicial, para o qual foi 
implantado, e pelo qual beneficiou de aju-
das, benefícios, e apoios, quer do Estado, 
quer da Autarquia local. 

O sindicato exige ainda o início de con-
versações com a administração com vista 
à melhoria das condições remuneratórias, 

atribuição de um subsídio de alimentação 
justo, e compensação do trabalho em con-
dições extremas de temperatura.

O � m do banco de horas atualmente em 
prática na empresa e a remuneração integral 
do descanso compensatório devido por traba-
lho suplementar prestado em dia de descanso 
são outras das exigências dos trabalhadores.

Famílias recebem
cabazes alimentares 

No início de junho foram entregues 
nove cabazes alimentares a famílias caren-
ciadas do concelho de Paredes. 

A ação decorreu no âmbito do evento 
nacional “Alimenta esta corrida”, que con-
tou com a participação do atleta paredense 
Bruno Coelho, que percorreu as ruas da ci-
dade de Paredes com o objetivo de angariar 
bens alimentares para famílias numerosas e 
com crianças referenciadas pelo pelouro da 
Ação Social do Município de Paredes

ARQUIVO

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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Ricardo Sousa, 
atual presidente 
da Comissão Po-
lítica Concelhia 

do PSD Paredes anunciou 
que se vai recandidatar ao 
cargo. As eleições decorrem 
este sábado, 27 de junho, e 
até ao fecho da edição esta 
era a única lista conhecida. 

O social-democrata, que 
liderou a concelhia nos úl-
timos dois anos, quer “dar 
continuidade ao trabalho 
de proximidade” e “prepa-
rar as próximas autárqui-
cas”, que se vão realizar no 
próximo ano.

Numa nota de imprensa 
enviada à redação, Ricardo 
Sousa diz que se recandida-
ta com “o objetivo de dar 
continuidade ao projeto de 
proximidade iniciado, as-
sente ainda nos pilares da 
coesão, pluralidade, reno-
vação e responsabilidade.”

O líder social democrata 
recorda que quando tomou 
posse encontrou o partido 
numa “situação difícil” e que 
hoje o PSD-Paredes está mui-
to mais forte. “Se é certo que 
não alcançámos o nosso 
desiderato de ser o partido 
mais votado no concelho 
nas eleições europeias e 

Ricardo Sousa recandidata-se
à liderança do PSD-Paredes

legislativas, também não 
é menos verdade que � ze-
mos uma campanha aguer-
rida, com os poucos recur-
sos que tivemos ao nosso 
dispor”, refere o social-de-
mocrata, lembrando o esfor-
ço feito para colocar Paredes 
na agenda política.

A par da reorganização 
do partido, com a criação 
das comissões instaladoras 
dos núcleos de freguesia, foi 
organizada uma Convenção 
Autárquica e promovidos 

debates com diversas indi-
vidualidades da vida pública 
nacional. Ricardo Sousa des-
taca também a importância 
do gabinete de apoio à Co-
missão Política e aos eleitos e 
do gabinete de Estudos, para 
alicerçar o trabalho no próxi-
mo mandato. 

Das linhas gerais da sua 
ação política para os próxi-
mos dois anos destaca-se a 
consolidação do partido no 
concelho, “tornando-o mais 
próximo das pessoas, utili-

zando as suas sugestões e 
contribuindo para a resolu-
ção dos seus problemas” e 
a continuação do trabalho 
de reorganização do parti-
do no concelho, reativando 
ou criando núcleos em to-
das as freguesias”. 

Organizar um congresso 
concelhio com os militan-
tes das diversas freguesias e 
apostar na formação política 
autárquica, através de cursos  
que permitam valorizar os 
quadros atuais e promover o 
aparecimento de novos qua-
dros são outros dos objetivos.

Ricardo Sousa quer que 
“o PSD- Paredes seja uma 
voz ativa a nível distrital e 
nacional”, aumentar o nú-
mero de militantes no conce-
lho e promover as iniciativas 
do partido nas redes sociais. 

O social-democrata pro-
mete ainda “� scalizar a 
gestão autárquica do PS, 
denunciando os erros co-
metidos e a inexistência de 
um projeto coerente para 
o concelho”, “preparar as 
eleições autárquicas do 
próximo ano, de forma a 
que em cada freguesia se 
consigam reunir as pessoas 
mais válidas e capazes de 
vencer as eleições” e “criar 
listas à câmara e à Assem-
bleia Municipal, capazes de 
vencer as eleições”. 

Foi lançada, no passado sábado, 20 
de junho, a obra do equipamento de 
apoio ao Parque Urbano de Rebordosa. 

Segundo a câmara de Paredes, o 
equipamento vai contar com um bar, 
instalações sanitárias de apoio ao par-
que e um espaço para a associação do 
Clube de Petanca de Rebordosa.

Na iniciativa estiveram presentes o 
presidente da câmara, Alexandre Almei-
da, os vereadores Francisco Leal e Elias 
Barros, o executivo da junta de fregue-
sia de Rebordosa e a direção do clube 
de petanca.

O programa “Voluntariado Jovem para a Natureza e 
Florestas”, do Instituto Português do Desporto e Juventu-
de, vai decorrer em Paredes pelo terceiro ano consecutivo.

Uma candidatura da câmara municipal vai permitir que 
20 jovens possam vigiar e defender a � oresta.

A atividade é dirigida a jovens entre os 18 e 30 anos, e 
decorrerá em Paredes, de 21 de junho a 14 de agosto, nas 
freguesias de Aguiar de Sousa, Baltar, Louredo, Parada de 
Todeia e Sobreira.

Segundo a autarquia, cada jovem terá uma bolsa de 
participação no valor de 12 euros/dia. Os interessados po-
dem inscrever-se através da plataforma do IPDJ ou obter 
mais informações junto dos serviços do pelouro da Juven-
tude, através do email marlene.silva@cm-paredes.pt ou no 
portal https://programas.juventude.gov.pt/� orestas.

Abertas inscrições para jovens
que queiram vigiar a � oresta

Lançada obra paraLançada obra para
equipamento de apoio aoequipamento de apoio ao
Parque Urbano de RebordosaParque Urbano de Rebordosa

Paredes promove programas
culturais e turísticos até outubro

“Descobrir Paredes” é mote dos próximos programas 
culturais e turísticos para potenciar o concelho, que numa 
primeira fase vão contar com a apresentação de “ofertas e 
experiências únicas para cada participante”.

As ofertas estão disponíveis para o último sábado de 
cada mês, de junho e a outubro.

A primeira iniciativa decorre este sábado, 27 de junho, 
e convida a “Caminhar pelo Património”, para descobrir o 
Trilho de Louredo da Serra.

Atendendo às normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) 
só serão aceites inscrições até 20 pessoas para cada grupo 
de manhã e/ou tarde. O ponto de encontro para a cami-
nhada é a igreja de Louredo, para o grupo da manhã às 
9horas e o grupo da tarde às 14h30.

As inscrições podem ser feitas através do link, e-mail 
turismo@cm-paredes.pt ou 255 788 952, até 24 de junho.

Lousada assegura seguro
de saúde a bombeiros

O município de Lousada celebrou um contrato de cola-
boração com os bombeiros locais, passando a assegurar o 
seguro de saúde a cerca de 100 operacionais da corporação.

O novo protocolo foi apresentado no decorrer da co-
memoração do 94.º aniversário dos bombeiros voluntários 
de Lousada, a 14 de junho.

O presidente da AHBVL, Antero Correia, destacou que 
“é uma forma de proteger os cerca de 100 homens e mu-
lheres desta corporação, que todos os dias lutam pela 
saúde dos outros”. Citado na mesma nota de imprensa, o 
presidente da câmara de Lousada, Pedro Machado, disse 
que o protocolo é “também uma forma de recompensa, 
perante a disponibilidade que sempre demostram em 
qualquer dia da semana e a qualquer hora”. 
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Um jovem de 25 anos 
natural de Beire, Pa-
redes, morreu na 
passada quarta-feira, 

dia 17 de junho, na queda de uma 
torre de telecomunicações em Al-
cabideche, concelho de Cascais. 

O acidente ocorreu ao final 
da manhã quando dois trabalha-
dores da empresa Vitel estavam a 
fazer a manutenção da torre de te-
lecomunicações da Altice, a 30 ou 
40 metros de altura. O outro tra-
balhador, natural de Louredo, Pa-
redes, ficou ferido com gravidade.

Francisco Almeida, de 25 anos, 
foi assistido no local e transpor-
tado para o Hospital Santa Maria, 
em Lisboa, onde acabou por fale-
cer na sequência de uma paragem 
cardiorrespiratória. Era filho único 
e residia em Beire com a mãe. 

Já Luís Leal, de 24 anos, sofreu 
ferimentos graves e foi transpor-
tado para o Hospital São Francisco 
Xavier. O jovem natural de Loure-
do, Paredes, conhecido por Caeta-
no, é jogador da equipa de futsal 
da freguesia.

Um outro rapaz de Louredo 
assistiu ao acidente e precisou de 
receber apoio psicológico devido 
ao estado de choque. 

Segundo os bombeiros de 

PUB

Jovem de Beire morre na queda
de torre de telecomunicações

em Alcabideche
operacionais, apoiados por 8 veí-
culos dos bombeiros, da GNR e do 
INEM.

A torre atingiu um carro e uma 
casa, provocando danos estrutu-
rais nos mesmos.

“Neste dia de enorme tris-
teza para todos nós, pois vimos 
partir de forma trágica um jo-
vem amigo da terra, o Francis-
co, e envolvidos neste trágico 
acidente o jovem Louredense 
Caetano, jogador da equipa da 
freguesia que se encontra gra-
vemente ferido e outros jovens 
Louredenses que por sorte saí-
ram ilesos deste acidente, mas 
se encontram traumatizados e 
afetados psicologicamente, a 
Junta de Freguesia de Loure-
do, quer endereçar à Catarina, 
namorada do Francisco, e seus 
familiares os mais sentidos pê-
sames e a nossa solidariedade. 

Ao Caetano e seus familiares 
enviar-lhes muita energia e so-
lidariedade para o ajudar a ven-
cer esta luta pela vida e comple-
to restabelecimento. 

Aos colegas que felizmente 
saíram ilesos, mas estão frágeis, 
tristes e psicologicamente afe-
tados, desejar-lhe força e cora-
gem para regressarem fortes á 
vida ativa que Deus os cure, aju-
de e fortaleça a todos”, escreveu 
José Borges, presidente da junta 
de Louredo, nas redes sociais. 

Também o autarca de Beire la-
mentou a morte de Francisco Al-

meida, “um jovem muito que-
rido na terra”. “A freguesia 
está consternada e so-
lidária com a dor da 
sua família, que era 
conhecida e bastan-
te estimada em Bei-
re”, reforçou Fernando 
Santos.

Alcabideche, um dos trabalha-
dores ficou debaixo da torre e 
outro na lateral, sendo retirados 
com a ajuda de um equipamento 
elevatório. No local estiveram 19 

Jovem de Beire morre na queda
de torre de telecomunicações

“um jovem muito que-
rido na terra”. “A freguesia 
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O s Centros de 
Interpretação 
da Senhora 
do Salto, em 

Aguiar de Sousa, e o Centro 
de Interpretação das Minas 
de Castromil e Banjas, em So-
breira, reabriram ao público 
com lotação limitada.

Segundo a câmara muni-
cipal, o Centro de Interpreta-
ção da Senhora do Salto, con-
ta com o acompanhamento 

Centros de Interpretação
da Senhora do Salto e das Minas

de Castromil reabriram 

Texto

HELENA NUNES
de voluntários para as visitas 
e trilhos ao � m de semana. 
Durante a semana os visitan-
tes devem efetuar marcação 
prévia. A lotação máxima é 
de 10 pessoas por grupo.  

Este Centro de Interpre-
tação “proporciona aos vi-
sitantes uma viagem mul-
timédia e interativa pela 
geologia, hidrogra� a, � ora 
e fauna do parque”. “A Se-
nhora do Salto é um local 
de peregrinação, envolto 
em lendas e culto religioso, 
com o Rio Sousa como tes-

temunha. As rochas quart-
zíticas formam o canhão 
de aspeto imponente que 
é também conhecido por 
“Boca do Inferno”, escreve a 
autarquia, considerando este 
parque, integrado no Parque 
das Serras do Porto, classi� ca-
do como Sítio de Importância 
Comunitária da rede de áreas 
protegidas da União Europeia 
(Natura 2000), como um dos 
principais cartões de visita do 
concelho de Paredes. 

Já os Centros de Inter-
pretação das Minas de Cas-

tromil e Banjas, na freguesia 
da Sobreira, também já estão 
disponíveis com reserva pré-
via para grupos entre 4 e 6 
pessoas. Nestes locais encon-
tram-se importantes vestí-
gios das explorações do ouro 
do tempo dos romanos.

O acesso a estes centros 
implica o cumprimento das 
normas e recomendações da 
DGS, como o uso obrigatório 
de máscara, a desinfeção das 
mãos à entrada e saída, o dis-
tanciamento social entre visi-
tantes e a etiqueta respiratória.

Já estão selecionados os 
140 � nalistas regionais das 
Sete Maravilhas da Cultura 
Popular. Entre eles estão os 
Bailes do Corpo de Deus (Car-
valhada) de Pena� el.

O concurso recebeu mais 
de 500 candidaturas. Os sete 
patrimónios de cada região 
foram selecionados por um 
júri composto por sete ele-
mentos de cada distrito e re-
gião autónoma.

As � nais regionais vão ser 
transmitidas em concurso 
direto no RTP1 e RTP Inter-

Pena� el � nalista das Sete
Maravilhas da Cultura Popular

nacional. Os 20 vencedores 
serão escolhidos por voto 
popular. Segue-se um pro-
grama de repescagem, a 16 
de agosto, onde os telespec-
tadores podem decidir que 
oito patrimónios vão voltar 
à competição entre aqueles 
que � caram em segundo lu-
gar nas � nais regionais.

Estes 28 concorrentes 
vão competir em duas semi-
� nais, a 23 e 30 de agosto, 
onde apenas metade irá pas-
sar. A 5 de setembro serão 
anunciados os vencedores.

Vai nascer no Parque ur-
bano Dr. Mário Fonseca, jun-
to às piscinas municipais, em 
Lousada, um skate parque e 
uma zona de parkour.

A candidatura ao Plano 
de Ação para a Reabilitação 
Urbana Norte 2020, � nancia-
do pelo FEDER (Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Re-
gional), já foi aprovada.

Segundo o município, a 
obra vai custar cerca de 60 
mil euros, estando o início 

das obras previsto para de-
zembro deste ano.

O projeto partiu de uma 
candidatura ao Orçamento 
Participativo Jovem.

A área total é de, aproxi-
madamente, 900 metros qua-
drados, em que a maior parte 
é destinada ao Skate Parque, 
com 620 metros quadrados. 
A área destinada ao parkour 
é de 110 metros quadrados. A 
restante área vai destinar-se a 
acessos e zona de jardim.

Lousada vai ter skate
parque e zona de parkour
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Na sequência da parceria estabelecida 
entre o Município de Paredes e a Associação 
Salvador, a vereadora da Ação Social, Beatriz 
Meireles, foi convidada a participar como 
conselheira “Dolphin”, na iniciativa “Dolphin 
Tank”, onde foram ouvidos 11 candidatos com 

Município de Paredes e
Associação Salvador criam parceria

Aprovada Estratégia Local
de Habitação do concelho 

A câmara municipal de Paredes 
aprovou, em reunião do exe-
cutivo realizada no passado 
dia 18 de junho, o projeto da 

Estratégia Local de Habitação do concelho.
A proposta foi aprovada com os votos 

do PS e a abstenção do PSD.
Segundo a autarquia, o programa da 

Estratégia Local de Habitação do concelho 
ainda será submetido a Fundos Comunitá-
rios, com uma candidatura no âmbito do 
1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso 
à Habitação, destinado a apoiar a constru-

ção de habitação social que irá permitir a 
resolução das carências na habitação do 
concelho, nomeadamente da comunidade 
de etnia cigana que está instalada na cida-
de de Paredes. 

“O programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação visa apoiar a promoção de 
soluções habitacionais para pessoas que 
vivam em condições habitacionais indig-
nas e que não dispõem de capacidade 
financeira para suportar o custo do aces-
so a uma habitação adequada”, reforça a 
autarquia.

 A Estratégia Local de Habitação do 
concelho de Paredes irá a votação na pró-
xima Assembleia Municipal agendada para 
dia 27 de junho.
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necessidades especiais à integração no mer-
cado de trabalho.

Este momento resultou de vários wor-
kshops sobre desenvolvimento pessoal e ses-
sões de acompanhamento. Ainda segundo a 
autarquia, os Dolphin deram aconselhamen-
to construtivo e indicações úteis para a procu-
ra de novas oportunidades de trabalho. 

“Foi uma experiência com uma fi-

nalidade formativa para os candidatos 
ganharem confiança e ficarem mais à 
vontade para falar em público. Com este 
treino estão mais preparados para fala-
rem de si próprios”, referiu a vereadora 
Beatriz Meireles, citada na nota de impren-
sa do município.

No início do mês, três candidatos a em-
prego inclusivo foram recebidos na câmara. 

Da reunião resultou “o possível atendimen-
to de um dos participantes no Balcão de 
Inclusão e a possibilidade da autarquia 
sensibilizar as empresas do concelho para 
que promovam a (in)formação sobre a lei 
das quotas, medidas de apoio à contrata-
ção inclusiva, partilha de boas práticas por 
parte de empresas parceiras da Associação 
Salvador”.

A JSD de Pena� el, Marco de Ca-
naveses e Paredes reuniu com dois 
portadores de de� ciência da região 
para ouvir as suas preocupações re-
lativas às medidas de proteção e es-
tabilização dos postos de trabalho 
de pessoas com de� ciência e inca-
pacidade durante a atual pandemia.

Gonçalo Novais e Cristiano Ma-
galhães, assim como Adão Barbosa, 
já tinham apelado às entidades go-
vernativas a adoção de várias medi-
das sobre esta temática.

Os três dirigentes de instituições 
ligadas à de� ciência dos concelhos 
de Pena� el, Marco de Canaveses e 
Paredes transmitiram aos elemen-

tos das estruturas partidárias os 
projetos a sair no âmbito da em-
pregabilidade e as preocupações 
com a discussão e sensibilização da 
sociedade civil para a temática da 
inclusão.

“A reunião permitiu dar nota 
também de outras preocupações 
existentes, como o fracionamen-
to de concursos públicos para 
impossibilitar a contratação de 
PCDI, assim como a necessida-
de de criar projetos baseados na 
“Inclusão pela Capacitação” e não 
apenas projetos com base no as-
sistencialismo”, acrescenta a nota 
de imprensa.

JSD ouviu preocupações sobre postos
de trabalho para pessoas com de� ciência 
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Parada de Todeia:
três detidos

por trá� co de droga
Três homens, com idades entre os 45 e 

os 49 anos, foram detidos na freguesia de 
Parada de Todeia, concelho de Paredes, pelo 
crime de trá� co de estupefacientes. Segundo 
a GNR, os detidos estavam a ser investigados 
pelas autoridades há cerca de um ano. 

Em duas buscas domiciliárias e uma em 
veículo, foram apreendidas várias quanti-
dades de drogas e ainda três veículos, uma 
arma de fogo, 19 munições, dois telemó-
veis, várias facas de corte e material relacio-
nado com o embalamento da droga.

A ação policial foi realizada pelo Nú-
cleo de Investigação Criminal (NIC) de Pe-
na� el e contou com o reforço da GNR de 
Paredes.

O Dia Municipal do Bombeiro 
foi, este ano, assinalado de uma 
forma diferente atendendo aos 
condicionalismos da pandemia 
da Covid-19. 

Durante a cerimónia simbó-
lica foi entregue o complemento 
do valor angariado por cada cor-
poração, para perfazer os 100 mil 
euros em donativo aos bombei-
ros de 18 mil euros e 5 mil euros 
a cada uma das delegações da 
Cruz Vermelha, referente às más-
caras sociais da ação solidária 
“Uma Máscara por quem nos 
Socorre”.

“Com esta campanha, a au-
tarquia fez chegar à população 
mais de 81 mil máscaras”, expli-
ca a nota de imprensa.

Dia Municipal do Bombeiro
com sessão simbólica

Jovem detido por trá� co 
de droga em Rebordosa

Um jovem de 21 anos foi detido na 
passada sexta-feira, 12 de junho, por trá-
� co de estupefacientes, na freguesia de 
Rebordosa, concelho de Paredes. 

A detenção foi efetuada pela GNR de 
Lordelo no âmbito de um policiamento de 
proximidade. “Os militares abordaram 
um grupo de pessoas que se encontra-
va numa habitação devoluta devido ao 
elevado barulho proveniente do local. 
Na sequência da ação policial, os mi-
litares da Guarda detetaram que dois 
dos cidadãos presentes no local tinham 
droga na sua posse”, explica a GNR em 
comunicado.

Um homem de 21 anos, que tinha cer-
ca de 23 doses de haxixe, foi detido por 
trá� co de estupefacientes. Outro, de 20 
anos, que tinha na sua posse quatro doses 
de liamba, foi identi� cado e a sua situação 
comunicada à Comissão para a Dissuasão 
da Toxicodependência do Porto.

Os factos foram remetidos para o Tri-
bunal Judicial de Paredes.
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As piscinas municipais de Pare-
des e Lordelo reabriram a 16 
de junho, com várias normas 
de segurança, depois de meses 

encerradas devido à pandemia da Covid-19.
“Nesta fase de desconfinamento es-

tão disponíveis os banhos livres. O aces-
so é feito preferencialmente por marca-
ção e tem o custo de dois euros”, refere 
em nota de imprensa a autarquia.

“As aulas de natação deverão ser agen-
das previamente pelos utentes e o tempo 
de permanência máxima na piscina é de 60 
minutos. É recomendado o uso de touca e 
óculos”, acrescenta a autarquia.

Além do cumprimento das normas de 
higiene e segurança recomendadas pela 
Direção-Geral de Saúde (DGS) as piscinas 
municipais foram contempladas com o 
Selo de Qualidade “Portugal a Nadar Segu-
ro”, atribuído pela Federação Portuguesa 

Piscinas municipais de Paredes e Lordelo
reabriram com selo de qualidade

de Natação.
Em breve serão também reabertas as 

Piscinas de Rebordosa e Rota dos Móveis 
(Recarei).

Na região do Vale do Sousa também as 
piscinas municipais de Paços de Ferreira e 
Freamunde receberam o selo de qualidade 
da Federação Portuguesa de Natação.
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

BOM GOSTO E SIMPATIA
na loja O Coton, em Paredes

Aqualidade dos pro-
dutos é uma das 
imagens de marca 
da Coton, há já 26 

anos. Mas a grande particulari-
dade desta loja é a simpatia da 
proprietária, Maria de Fátima 
Mendonça, de 54 anos, natural 
de Sobrosa, Paredes. Além de ser 
apaixonada pelo que faz a comer-
ciante já conhece o gosto de prati-
camente todos os clientes.

“Sempre gostei de trabalhar 
no comércio e por me sentir rea-
lizada é que tento receber sem-
pre os meus clientes de uma 
forma diferente, com afeto e 
simpatia. Porque eles são exce-

lentes e são praticamente família. 
Tenho pessoas que começaram a 
vir cá com os pais e agora já tra-
zem os � lhos. Há uma sequência 
de gerações”, conta a empresária,
que em 2004 assumiu a gestão da 
loja, depois de 10 anos a trabalhar 
em sociedade com a irmã.

Outra das mais-valias da Coton é 
estar localizada na Rua Vitorino Leão 
Pacheco, no Edifício Plaza, bem no 
coração da cidade de Paredes. 

Além do atendimento perso-
nalizado, ali são privilegiados os 
produtos nacionais e de qualidade. 
Apesar de pequeno, o espaço é aco-
lhedor e “tem de tudo um pouco, 
com muita coisa para o cliente 

escolher”. 
Além da roupa interior, há tam-

bém lingerie para homem, mulher e 
criança, artigos de noiva, acessórios 
de moda e produtos de retrosa-
ria. “O número um de vendas é a 
lingerie”, mas também “há muita 
procura de artigos de pijamaria”, 
confessa Maria de Fátima, assumin-
do uma boa recetividade nos pro-
dutos. “Tento sempre ter produ-
tos nacionais e de boa qualidade 
e em função também daquilo que 
o cliente mais procura”.

As circunstâncias da pandemia 
obrigaram a empresa a adaptar-se 
a uma nova realidade. Além do uso 
obrigatório de máscara, a entrada 

no estabelecimento 
passou a estar limi-
tada a um cliente 
de cada vez e foi 
reforçada a rotina 
diária de desinfeção 
e limpeza.

“Temos de nos 
precaver. A exi-
gência da casa é 
que o cliente de-
sinfete aos mãos 
à entrada para de-
pois poder tocar e 
manusear os pro-
dutos à vontade. 
É uma realidade 
nova, mas as coi-
sas têm corrido 
bastante bem”.

Depois de qua-
se dois meses em 

lay-o� , a loja voltou a abrir portas 
no início de maio e o negócio, ape-
sar de mais fraco, tem vindo a recu-
perar. “Estava a pensar que ia ser 
pior, mas as vendas surpreende-
ram-me pela positiva. É claro que 
não tem nada a ver com os outros 
anos, mas os clientes vão regres-
sando aos poucos. É quase como 
se começasse o negócio de novo”.

Apesar do impacto económico, 
Maria de Fátima acredita que este 
novo cenário poderá ser vantajo-
so para o comércio local se a� rmar 
como alternativa às grandes super-
fícies. “Acho que as pessoas vão 
sentir mais segurança no peque-
no comércio e mesmo em ques-

tão de atendimento vão sem-
pre preferir alguém que esteja 
mais próximo e que os receba 
de forma diferente. Tenho sem-
pre clientes novos e sinto que 
muitos deixaram de ir comprar 
numa grande superfície por-
que foram bem acolhidos nas 
pequenas lojas. E isso é muito 
importante”. 

Encarando o futuro de forma 
positiva, Maria de Fátima espera 
que nos próximos tempos sejam 
aliviadas algumas das restrições 
impostas pelas autoridades para 
se voltaram a fazer festas, matri-
mónios e outros eventos em be-
nefício de toda a economia.  
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Aresposta é sim, esteja ela localizada na barri-
ga, braços ou pernas. 

Na nossa alimentação, ao consumirmos 
mais energia do que aquela que usamos 

diariamente, os adipócitos entram em ação. Por outras pa-
lavras, as células armazenam a gordura dos alimentos (lí-
pidos e triglicéridos) com o objetivo de a transformar em 
energia, para a usar quando precisamos. No entanto, a gor-
dura pode ser diferente de pessoa para pessoa. O tecido 
adiposo pode estar em forma de gordura visceral (aquela 
que envolve os órgãos) ou gordura subcutânea à qual, 
geralmente, chamamos gordura localizada. Esta pode 
acumular-se em zonas diferentes do corpo, tendo em con-
ta fatores genéticos e também de género. Num formato de 
corpo “pêra” (ou ginóide), tende a acumular-se nos glúteos 
e coxas, ao passo que num corpo “maçã” (andróide e tipi-
camente masculino), acumula-se mais na zona abdominal.

O grande problema para perder gordura localizada 
acontece pelo facto de existir uma maior diferença de 
recetores para impedir a utilização de gordura do que 
para a utilizar. Então, qual a melhor forma de a perder? 
O exercício físico é uma prioridade, pois estimula a pro-
dução de recetores que utilizam a gordura. Contudo, não 
é possível perdê-la treinando só essa zona do corpo. Por 
exemplo, não é apenas com abdominais que eliminamos a 
gordura abdominal. Primeiro, esta tem de ser decomposta 
em glicerol e ácidos gordos livres, que depois entram na 
corrente sanguínea. Assim, a gordura que é metabolizada 
para ser utilizada como energia durante o exercício físico 
pode vir de qualquer parte do corpo, não apenas da área 
que estamos a exercitar. Neste sentido, uma corrida é mui-
to mais e� caz para eliminar gordura abdominal que cem 
abdominais por dia, porque o exercício cardiovascular é 
muito mais e� ciente na queima de calorias.

Relativamente à alimentação, a lógica é exatamente 
a mesma. Não podemos escolher o local onde perdemos 
gordura, mas, através de uma dieta hipocalórica adequada 
e associada ao exercício cardiovascular, podemos reduzir a 
quantidade de gordura corporal.

Existem ainda tratamentos estéticos não invasivos 
e indolores, cada vez mais avançados, que facilitam 
todo o processo de perda de gordura localizada. São 
utilizados recursos que provocam a alteração do tamanho 
do adipócito, assim como a sua remodelação e/ou mesmo 
a sua “morte”, facilitando a sua eliminação do organismo. 
Estas técnicas aliadas a um estilo de vida saudável, ante-
riormente descrito, são formas de obter bons resultados, 
sem efeitos secundários indesejados. Para perceber 
quais as técnicas mais adequadas ao seu corpo, é necessá-
ria uma avaliação detalhada, realizada por um pro� ssional 
de saúde especializado, de forma a de� nir qual o plano de 
tratamento que mais se adequa às suas necessidades.

É possível perder
gordura localizada

sem cirurgia?

ANA MARGARIDA BARBOSA
Departamento de Saúde Estética Intensiva 

CLÍNICAS NUNO MENDES

Já esta concluí-
da a bene� ciação 
de 30 quilómetros 
de caminhos � o-
restais no concelho 
de Paredes, anun-
ciou a autarquia. 

Os trabalhos 
foram desenvolvi-
dos pelos técnicos 
do Serviço Flores-
tal de Proteção Ci-
vil em coordenação com as corporações 
de bombeiros do concelho. Segundo a 
autarquia, as ações envolveram inter-
venções de gestão � orestal, regulariza-

Concluída bene� ciação de
30km de caminhos � orestais

Entregues 400 máscaras
� orestais aos bombeiros

O Município de Paredes ofereceu 400 
máscaras � orestais às cinco corporações 
de bombeiros do concelho, Baltar, Cete, 
Paredes, Lordelo e Rebordosa, represen-
tando um investimento de cerca de 8 mil 
euros. 

“Além da proteção nos incêndios 
rurais, as máscaras � orestais têm a va-
lência de proteção contra a infeção por 
COVID-19, pois são dotadas de uma 
máscara FFP2 indicada pela DGS”, refere 
a autarquia.

Os equipamentos foram entregues 
pelo vereador da Proteção Civil, Elias Bar-
ros, a 9 de junho, data em que se assinalou 
o Dia Municipal do Bombeiro.

Cerca de oito mil 
alunos que fre-
quentam esta-
belecimentos de 

ensino do pré-escolar ao 12.º 
ano de Paços de Ferreira vão 
bene� ciar de refeições esco-
lares gratuitas. 

Segundo a autarquia, a 
medida foi aprovada em re-
união do executivo, e com os 
votos contra dos vereadores 
do PSD.

Citado no comunicado, o 
autarca Humberto Brito, sub-
linha que a “educação é um 
dos factores mais decisivos 
do desenvolvimento huma-
no e merece da câmara de 
Paços de Ferreira uma aten-
ção cuidada e particular”.

Desde 2018, as refeições 
gratuitas tiveram como be-
ne� ciários os alunos do 1.º 
ciclo, que residem e frequen-
tam as escolas da rede públi-
ca do concelho.  

A medida agora aprova-
da, que terá efeitos já a partir 

Alunos de Paços de Ferreira
com refeições escolares
gratuitas até ao 12.º ano 

do próximo mês de setembro, 
tem como objetivo aliviar o 
custo de vida de agregados 
familiares da classe média, 
que pagam impostos e cujos 
rendimentos nem sempre são 
su� cientes para fazer face às 
despesas familiares.

“Importa referir que 
esta medida só é possível 

porque as contas da Câma-
ra Municipal estão contro-
ladas. O rigor orçamental 
e a prática de boas contas 
permitiram ao atual exe-
cutivo pagar dívidas do 
passado, assumir compro-
missos presentes, realizar 
obras e investir em apoios 
sociais muito signi� cativos, 

sem aumentar impostos”.
No documento, a autar-

quia salienta ainda que “Pa-
ços de Ferreira será o úni-
co concelho do distrito do 
Porto onde todos os alunos 
terão refeições escolares 
gratuitas, sendo dos pri-
meiros a nível nacional a 
implementar esta medida”.

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CHTS) re-
cebeu quatro novas camas 
de cuidados intensivos ad-
quiridas com a ajuda de uma 
campanha de solidariedade 
lançada pela freguesia de 
Boelhe.

Na entrega formal dos 
equipamentos estiveram 
presentes o presidente da 
junta de Boelhe, Artur Tei-
xeira, o padre Rui Alves, e o 
David, o João e a Benedita,
três crianças que quiseram 

ção do piso e melhoramento de ca-
minhos para facilitar o acesso dos 
veículos dos bombeiros em caso 
de incêndios, na cidade de Lordelo.

contribuir com as poupan-
ças que tinham nos seus 
mealheiros para esta campa-
nha que angariou cerca de 
15 mil euros.

O presidente do CHTS, 
Carlos Alberto, considera 
esta ajuda da freguesia de 
Boelhe e do Padre Rui Alves 
“um enorme gesto de soli-
dariedade”, que contribuiu 
para “a melhoria signi� ca-
tiva na prestação assisten-
cial à enorme população de 
referência” deste hospital.

CHTS recebeu novas camas de cuidados intensivos
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Cancelamento de festas e romarias abre crise no sector das diversões 

TCouto Iluminações: "Está parado desde março porque foi tudo cancelado"

Os efeitos da pandemia da Co-
vid-19 são vários e diversos e 
não deixaram de fora as em-
presas de diversões que pas-

sam agora por uma crise, com feiras, festas e 
romarias a serem sucessivamente canceladas.

A suspensão da maioria das atividades 
económicas deixou o sector a braços com 
uma crise sem precedentes, vendo-se impe-
dido de retomar a atividade habitual em maio 
devido à crise gerada pelo novo coronavírus. 

Na região, todas as festas, feiras e roma-
rias agendadas até ao � nal ao � nal do ano 
foram canceladas, deixando muitas famílias 
sem meio de sustento.

As empresas de iluminação estão total-
mente paradas desde o início de março e 
preveem prejuízos elevados na sequência da 
pandemia da Covid-19.

“Estamos parados desde março por-
que foi tudo cancelado. Continuamos a 
ter trabalho no armazém, sobretudo com 
a reparação de materiais e a produção de 
arcos novos, mas não entra dinheiro ne-
nhum”, referiu Miguel Couto, 38 anos, sócio 
gerente da empresa T. Couto Iluminações, 
admitindo que o impacto na empresa foi 
“bastante signi� cativo”.

“Já tínhamos cerca de 10 festas con-

Texto
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� rmadas e outras dez que estávamos a 
aguardar resposta, mas foi tudo cancela-
do. Ainda não tive oportunidade de fazer 
as contas, mas acredito que a quebra de 
receitas será superior a 50 mil euros. 

Além dos salários dos três funcionários, a 
empresa, com sede em Paredes, tem outras 
despesas � xas para pagar, como seguros de 
viaturas e rendas de armazéns, sem ter conse-
guido praticamente encaixar qualquer receita 
este ano. A par da empresa de iluminações, 
Miguel Couto e a família gerem também 
uma funerária. “Se tivéssemos que viver so-
mente daquilo não sei como havia de ser”,
confessa o empresário, assumindo alguma es-
perança de que as empresas possam faturar 
alguma coisa nas festas de � nal de ano. 

“A minha esperança é a iluminação de 
Natal. É rezar que as câmaras invistam al-
guma coisa senão vai ser mesmo um ano 
para esquecer. Já sabemos que as câmaras 
também vão atravessar di� culdades e po-
dem investir menos, mas o pouco que in-
vestirem será sempre uma grande ajuda”. 

Com milhares de eventos canceladas em 
todo o país, o sector da diversão e entrete-
nimento enfrenta graves problemas. “Há 
muitas famílias que dependem disto e 
trabalham o verão todo para sobreviver 
ao inverno. Isto movimenta muita coisa e 
o Estado esqueceu-se destas pessoas que, 
sem festas, não têm como sobreviver”.  

Banda de Vilela: "Os prejuízos � nanceiros podem ascender aos milhares de euros"

centou o responsável, assumindo que a pande-
mia acabou por afetar também o plano de ativi-
dades para assinalar os 160 anos da coletividade. 

“Já tínhamos con� rmado um concerto da 
Banda de GNR de Lisboa no Mosteiro de Vi-
lela e queríamos fazer um espetáculo com a 
nossa banda numa grande casa, mas foi tudo 
por água abaixo. Vamos ver se, pelo menos, 
conseguimos manter alguma coisa para o dia 
26 de dezembro, que é a data do aniversário”.

Também na Banda de Música de Cete a 
perda de receitas foi signi� cativa. “Paramos 
completamente a nossa atividade. Fizemos 
apenas uma única festa em fevereiro. Tínha-
mos mais de 20 saídas con� rmadas e foi tudo 
cancelado”, sublinha Júlio Rodrigues, presiden-
te da direção, admitindo que alguns espetáculos 
foram adiados para o próximo ano, mas outros 
� caram perdidos por questões de calendário.

Com quase dois séculos de existência e 64 
músicos no ativo, a Banda de Cete vive por es-
tes dias uma realidade completamente adversa. 
“A sustentabilidade da banda depende das 
atuações que fazemos ao longo do ano e esta 

situação veio alterar tudo”, refere o responsá-
vel, salientando as despesas com os seguros dos 
músicos e a manutenção da sede.

“Felizmente fomos criando o nosso 
pé de meia para alguma eventualidade”,
acrescentou Júlio Rodrigues, destacando 
também o apoio de alguns patrocinadores e 
o subsídio anual da câmara que permite man-
ter a atividade.

Situação idêntica é vivida pela Banda de Mú-
sica de Baltar, que teve uma perda de receitas 
superior a 80 mil euros. “80% dos nossos rendi-
mentos advinham das festas e com os 20 con-
certos que tínhamos previstos já cancelados 
o que sobra são pequenos apoios de alguns 
patrocinadores e dos sócios”, reconhece Armé-
nio Sousa, presidente da coletividade, admitin-
do que a nova direção pretende conseguir mais 
patrocínios e o apoio da Confederação Nacional 
das Bandas para ultrapassar esta fase.

Entrentao os 60 músicos da banda vão vol-
tar aos ensaios já no próximo mês de julho, na 
expectativa de poder retomar a agenda de espe-
táculos o quanto antes.

Banda de Cete: "Tínhamos mais de 20 saídas con� rmadas e foi tudo cancelado”,

Bandas � larmónicas estão sem receitas
As bandas � larmónicas também sentiram o 

impacto com o cancelamento das festas popula-
res e religiosas, que garantiam a maior fatia das 
suas receitas. 

Ao jornal O PAREDENSE, o presidente da 
Banda Filarmónica da Associação Recreativa e 
Musical de Vilela, Adolfo Barros, garantiu que os 
prejuízos � nanceiros podem ascender aos mi-
lhares de euros.

“O impacto é muito negativo. Temos um 
pequeno apoio da câmara, mas sem roma-

rias não há fundos e as despesas para pagar 
continuam a ser as mesmas. Além do impacto 
� nanceiro isto deitou-nos abaixo psicologi-
camente”, sublinha o responsável, lamentando 
a falta de apoio do Governo. “Houve dinheiro 
para toda a gente, menos para as bandas � -
larmónicas. Tivemos já 14 espetáculos adia-
dos e temos outros contratos para setembro 
que continuam em aberto, mas já perdemos 
milhares de euros em serviços que estavam 
agendados e que não se vão realizar”, acres-
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Cancelamento de festas e romarias abre crise no sector das diversões 

Empresa de espetáculos Fernando Pereira:
“Há por aí muito artista que vai passar um mau bocado”,

Joãozinho:
"Muitos concertos foram cancelados, um ou outro

foi reagendado para próximo ano"

Susana Faneca:
“Ando nisto há oito anos e não me lembro de ter uma quebra tão grande no negócio.

Pandemia roubou “sustento” aos vendedores ambulantes 

Minhotos Marotos, o artista decidiu começar 
um projeto a solo. “Este era o quarto ano 
que íamos para a estrada se não aconte-
cesse isto. Muitos concertos foram cance-
lados, um ou outro foi reagendado para 

Farturas carregadas de açúcar e canela 
e pães com chouriço acabados de sair do 
forno geram habitualmente � las em todas 
as festas e romarias portuguesas. Este ano a 
realidade será outra para muitos vendedo-
res ambulantes que não sabem como vão 
sobreviver a um verão sem festas. 

“A perda é enorme”, contou ao PARE-
DENSE Susana Faneca, de 42 anos, vende-
dora de pão com chouriço.

Começou no negócio por conta própria 
há oito anos e fazia praticamente todas as 
festas da região, em Pena� el, Paredes, Fel-
gueiras, Lixa, Amarante, Lousada, Paços de 
Ferreira e no Porto. Mas devido à Covid-19 
este não está a ser um ano normal e, por isso, 
Susana Faneca e a família estão parados.

“Ando nisto há oito anos e não me 
lembro de ter uma quebra tão grande no 
negócio. Estive quase três meses parada”,
contou a vendedora, que diz ter recebido 
um pequeno apoio do Estado, mas  que só 

deu para pagar a Segurança Social.
Com três � lhos, casa e contas para pagar, 

Susana teve de “fazer-se à vida” e procurar al-
ternativas. Conseguiu licença para estabelecer 
um ponto de venda take-away em Pena� el, 
mas o negócio não é tão lucrativo. “Nas festas 
a margem de lucro é maior e o � uxo de pes-
soas é muito maior. E como temos esplana-
das o cliente acaba por comprar o pão com 
chouriço e as bebidas. No take-away isso não 
acontece. Mas vai dando para ajudar a pagar 
as contas. E com mais um ponto de venda em 
Felgueiras, as coisas podem � car melhores”,
reforça a vendedora, que aguarda também au-
torização da câmara de Paredes.

Com os lucros deste verão perdidos e 
poucas esperanças depositadas no que acon-
tecerá a partir de outubro, estes empresários 
não conseguem vislumbrar o que o futuro 
lhes reserva. “Acho que 2020 vai ser um ano 
zero. E a esperança é que o próximo ano 
chegue rápido para voltarmos à luta”. 

Artistas e empresas de espetáculos paralisados 

O mundo dos espetáculos musicais passou 
a ser cinzento para muitos artistas, músicos 
contratados, técnicos de som e de iluminação, 
agentes e promotores que viram o ano ser can-
celado devido à pandemia da Covid-19.

Os últimos meses têm sido difíceis para 
muita gente. “Há por aí muito artista que 
vai passar um mau bocado”, reconhece o 
empresário de espetáculos Fernando Pereira, 
que já leva 26 anos de experiência no sector.

“Tinha já contratados mais de 160 
espetáculos sobretudo em concelhos da 
região Norte e alguns no Centro e quase 
todos foram adiados para o próximo ano. 

O impacto é total”, reforça o empresário de 
Paredes, lembrando que a paralisação afeta 
milhares de empresas em todo o país.

Trabalhando maioritariamente com artis-
tas nacionais, Fernando Pereira assume que 
a situação é ainda mais preocupante para 
aqueles artistas menos conhecidos do públi-
co e para quem as romarias são o principal 
sustento.

O cantor Joãozinho vive de e para a mú-
sica há mais de uma década e agora viu-se 
obrigado a suspender a atividade “sem saber 
bem até quando”. Depois de ter estado sete 
anos ligado ao grupo de música popular os 

pre alguns apoios da parte dos direitos de 
autor que vão ajudando, “mas não chegam 
para tudo”. A esperança é que a situação se 
resolva em breve para que o sector possa re-
tomar a atividade em maio do próximo ano.

o próximo ano, mas 
isso também não re-
solve nada”, defende 
o cantor natural de 
Rebordosa, assumindo 
que “quem vive disto 
foi obrigado a parar 
quase a 100%”. “Em 
palco somos uma 
equipa de sete pes-
soas, mas na estrada 
há toda uma equi-
pa técnica que nos 
acompanha, são cer-
ca de 14 ou 15 pes-
soas. É muita gente 
que para e que não 
sabe nada em rela-
ção ao seu futuro”. 

A Covid-19 afetou 
também a promoção 
do novo disco do can-
tor, “Festa da Aldeia”, 
lançado em janeiro 
deste ano pela País 
Real, uma das maiores 
editoras no ramo da 
música popular portu-
guesa.

Apesar de os dias 
se avizinharem cinzen-
tos, Ricardo Ferreira 
assume que há sem-
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Clubes da 1.ª e 2.ª Divisão de� nem treinadores 
para a temporada 2020/2021

Tal como as restantes divisões, também a 1.ª e 2.ª Divisão Distrital da Associação de Futebol do Porto “sofreu” com a suspensão dos campeonatos.
Os clubes viram as suas competições suspensas na formação e na competição sénior, mas aqui “nem todos se podem queixar”. É o caso de Sobrosa 

e Vandoma que estavam em lugares de descida de divisão, aquando da suspensão dos campeonatos, e do Sobreirense que ainda não tinha a manu-
tenção totalmente garantida.

Agora, com a época 2019/2020 encerrada e “com todos a salvo” nas respetivas divisões, os clubes da 1.ª e 2.ª Divisão do concelho de Paredes estão 
já a preparar a temporada 2020/2021, ainda que com grandes incertezas.

Texto

CRISTINA BORGES

Centro Cultural e Desportivo de Sobrosa
A pandemia da Covid-19 acabou por “dar uma ajuda” ao Sobrosa. Aquando da suspensão dos campeonatos, o conjunto sobrosense ocupava a 15.ª 

posição da tabela classi� cativa, o primeiro lugar da “zona de descida” da 1.ª Divisão Distrital da AF Porto. Se a descida parecia ser um cenário, a pandemia 
impediu o “desastre desportivo” e “salvou os sobrosenses”.

No comando técnico da equipa estava Bruno Fonseca, técnico que se tinha estreado numa equipa principal, precisamente no Sobrosa. Para a tempo-
rada 2020/2021, o presidente do clube, Timote Santos, mantém a con� ança no técnico e explica porquê: “Decidimos manter a continuidade no treina-
dor, porque gostamos de dar oportunidade aos treinadores jovens e com objetivos. O Bruno veio de uma boa base de formação, o Felgueiras, 
e esteve pouco tempo connosco na época passada, pelo que não foi possível para ele mostrar todo o seu trabalho.”

Para o estreante Bruno Fonseca “a estrutura diretiva foi determinante para a decisão de continuar no clube”.

Clube Futebol de Vandoma
No clube da freguesia de Vandoma, as decisões ainda estão todas por apurar. A atual direção, presidida por Cirilo Neves, não tenciona candidatar-se 

depois de terminar o mandato já no próximo dia 30 de junho. Assim sendo, está marcada uma assembleia geral do clube para o dia 2 de julho com o 
objetivo de apresentação de listas e aprovação de contas relativas ao ano de 2019.

Ainda sem perspetivas de direção para a temporada 2020/2021, o ainda presidente do clube vandomense assegura que “as decisões só começarão 
a ser tomadas assim que a nova direção tomar posse”.

Futebol Clube de Parada
O Futebol Clube de Parada renovou com David Barbosa pela quinta época consecutiva. O presidente Álvaro Silva deixou palavras bastante elogiosas 

sobre o técnico e o trabalho desenvolvido: “O David Barbosa não é um projeto para uma época, foi um projeto já iniciado há cinco épocas e que o 
envolve também como coordenador da formação e responsável pelo futebol feminino. O David, pela atualização permanente sobre a temática 
do futebol, pelo empenho e dedicação a este desporto, revelou-se um indivíduo com capacidades incríveis e importantes para mim. O facto de 
ser uma pessoa honesta e muito séria é também um fator fulcral para a sua permanência no clube”.

O treinador, de 36 anos, retribui o “amor” pelo clube na hora de justi� car a sua continuidade: “Decidi � car no FC Parada, porque gosto de estar no 
clube, sou bem tratado e respeitado por toda a estrutura e sinto que o meu trabalho ainda não acabou”.

Com um objetivo mais ambicioso na próxima temporada, a aposta na subida à Divisão de Honra, David Barbosa garante que “o plantel já está fecha-
do” e que a equipa conta com “22 atletas da época passada e cinco reforços”.

Imperial Sport Clube Sobreirense
Depois de, na época anterior, ter estreado o jovem treinador Eduardo Taveira da Mota no comando técnico da equipa sénior, Manuel Barros, presi-

dente do clube do Imperial Sport Clube Sobreirense, mantêm a con� ança no técnico e assegura a sua permanência na próxima temporada: “A conti-
nuidade prende-se com aquilo que eu tenho idealizado para o clube, que é a juventude. Apostar em alguém que tenha amor pelo clube e em 
quem con� amos. Eu apostei no Eduardo e nunca duvidei das capacidades dele, apesar de, na época passada, muitos terem questionado o seu 
trabalho, para mim nunca esteve em causa. Aliás, acho que na próxima época temos tudo para fazer um campeonato tranquilo.”

O técnico que foi “promovido” do escalão de juvenis à equipa sénior “não entrou com o pé direito”, mas, nas últimas jornadas disputadas, a equipa 
parecia estar a “recompor-se”. Eduardo Taveira da Mota explicou que “a continuidade surgiu naturalmente, depois de uma época difícil, de tran-
sição, e de modelo de jogo de transição para futebol mais apoiado. Com o passar dos jogos veio a a� rmação e crescemos ao longo da época”.

Sobre a próxima temporada, o técnico avança com novidades: “É com enorme orgulho que voltamos a receber o Fábio (Fabiański), o guarda-re-
des. Mas todas as outras mexidas também foram pensadas e planeadas com muita qualidade, mexemos pouco, mas bem. Penso que teremos 
uma equipa equilibrada, jovem e irreverente”.

Quanto a objetivos, o treinador sobreirense a� rma: “Temos um objetivo de fazer uma época regular e de a� rmação”.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

União Sport Clube de Baltar
No União Sport Clube de Baltar as decisões “ainda não estão fechadas”. Na época passada, o emblema baltarense trocou de treinador a meio do 

campeonato, tendo José Carlos assumindo o comando técnico da equipa. Quanto à próxima temporada, ainda não há decisão sobre a continuidade da 
anterior equipa técnica. 

Segundo o presidente, Isidro Almeida, “as decisões sobre renovações e contratações serão tomadas nos próximos dias”.
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António Pedro Silva foi reeleito 
presidente do União Sport Clu-
be de Paredes. 

A vitória foi o resultado das 
eleições do passado sábado, 20 de junho, 
onde o candidato da única lista a votação 
venceu por unanimidade. Sem qualquer voto 
branco ou nulo, os cerca de 20% de associa-
dos, que se deslocaram às urnas, demonstra-
ram manter total con� ança na estrutura dire-
tiva encabeçada por Pedro Silva.

O dirigente paredense está no clube des-
de 2013, ocupando diversas funções, e segue 
agora para o segundo mandato consecutivo à 
frente do emblema unionista.

Recorde-se que, em entrevista ao nosso 
jornal, António Pedro Silva a� rmou que a ideia 
do novo programa eleitoral passava “por dar 
continuidade ao trabalho feito pela atual 
direção”, acrescentando: “Queremos, de for-
ma sustentável fazer crescer o clube, não 
apenas no número de modalidades, mas 
sobretudo no número de atletas, sobretu-
do na formação. Sem esquecer a nossa es-
cola de dança, que tem vindo a crescer em 
número de alunos, o que só nos dá mais 
ânimo para apostar num clube eclético em 
que a cultura e o desporto continuem a ca-
minhar de mãos dadas”.

Para além destas promessas, Pedro Sil-
va assegurou que, em caso de vitória, Eurico 
Couto manter-se-ia como técnico principal 
do União Sport Clube de Paredes. Promessa já 
cumprida, está con� rmada a continuidade do 
treinador na época 2020/2021.

Eurico Couto: “Este será o 
ano de maior di� culdade 

desde que cá estou”
O jornal O Paredense esteve à conversa 

com o técnico de 34 anos que falou sobre a 
continuidade no “clube do coração” e do pro-
jeto para a próxima temporada desportiva.

Já está de� nido o projeto desportivo 
para a próxima época? Em que consiste?

Ao longo dos anos temos feito sempre 
mais e melhor, essa é a nossa preocupação. 
Melhorar o registo do ano anterior, valorizar 
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Pedro Silva é reeleito e garante Eurico Couto 
no comando técnico do USC Paredes

os jogadores e o clube e dar continuidade à 
aposta nos jovens. Este será o ano de maior 
di� culdade desde que cá estou, devido a todo 
o contexto, mas vamos trabalhar para dar 
continuidade a esta missão.

Qual é a sua opinião sobre a já anuncia-
da criação da III Liga?

Acredito que a intenção dos responsáveis 
são as melhores, contudo, ouvir os clubes e os 
intervenientes seria enriquecedor para qualquer 
decisão. Não sou dos que têm a crítica como um 
hábito, mas parece-me difícil que seja bom para 
o futebol mais uma divisão sobretudo do ponto 
vista � nanceiro. Seria, na minha visão, mais exe-
quível dividir a II liga em duas zonas, assim como 
� nanciar os clubes de forma mais semelhante e 
não com tanta disparidade.

Com esta mudança implementada pela 
Liga, quais são os objetivos estabelecidos 
para a próxima temporada?

O nosso foco será sempre melhorar o que 
tem sido feito a todos níveis. Do ponto vista 
classi� cativo queremos sempre o melhor, mas 
temos a noção que o objetivo será a manu-
tenção e isso implica � car nos 6-7-8 lugares. 
Ambicionar mais que isso é não conhecer a 
nossa realidade.

Já foram noticiadas algumas “mexidas” 
no plantel, como é que este está a ser pre-
parado? 

Ao longo dos anos temos tido sempre a 
base como referência, contudo, este ano, a per-
da de vários elementos fundamentais da nossa 
base aliada aos recursos � nanceiros e scountig 
regional (temos sempre de procurar jogadores 
da proximidade) aumenta a nossa di� culdade, 
mas vamos trabalhar para mais uma boa época.

Quais serão as principais mudanças no 
plantel?

As grandes mudanças estão relacionados 
com os jogadores que têm sido indiscutíveis e 
tiveram projetos ou oportunidades � nanceiras 
melhores e, por isso, não continuarão no clube.

O que se pode esperar do União Sport 
Clube de Paredes na próxima época?

Uma equipa competitiva como sempre 
o demonstrou, preocupada em evoluir o seu 
jogo e melhorar o seu registo com uma enor-
me ambição e determinação para conquistar 
pontos em todos os jogos. 

Eurico Couto (treinador) e Pedro Silva (presidente)

Foto: Edmundo Regalo
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“Queremos que o Gandra se mantenha, 
pelo menos, no patamar que está”

Texto

HELENA NUNES

João Moreira assumiu a presidên-
cia do Aliança Futebol Clube de 
Gandra no mês passado, depois 
de vencer por unanimidade as 

eleições internas do clube. 
Natural de Campo, Valongo, mas a viver 

em Gandra há 40 anos, o empresário da in-
dústria alimentar não esconde o orgulho 
de presidir a um clube com a história do 
Aliança de Gandra. 

Numa altura de grandes incertezas para o 
futebol português, João Moreira assume que o 
desa� o para o Gandra é enorme, mas assegura 
que o objetivo da nova direção é sustentabili-
zar o clube no patamar que está. 

Porque se decidiu candidatar à presi-
dência do Aliança de Gandra?

Candidatei-me porque podia contar com 
a ajuda de todos os meus colegas da direção. 
Isto é praticamente uma continuidade. E acei-
tei o desa� o com orgulho, responsabilidade 
e com sentido de que vou ter de trabalhar 
muito para sustentabilizar o clube, ainda para 
mais numa altura difícil como esta. 

Foi uma honra ser nomeado presidente 
do Aliança de Gandra.

Qual era a sua ligação ao clube até 
aqui?

Há dois anos que era diretor do clube. E 
já sou sócio há mais de 10 anos. 

Quais são os projetos da nova dire-
ção para o Aliança de Gandra?

É dar continuidade ao trabalho que foi 
feito até aqui. Os sócios podem esperar de 
nós muita dedicação e trabalho. Queremos 
tentar sustentabilizar o clube na divisão 

que está e apesar de ser um 
ano muito difícil acredi-
to que vamos conseguir 
manter o bom nome do 
clube. Na vertente des-
portiva queremos que o 
Gandra se mantenha, 
pelo menos, no pata-
mar que está. 

“Vamos tentar 
ganhar todos

os jogos”

O treinador da equipa 
sénior já assumiu a 

Asituação de pandemia e o prin-
cípio da precaução obrigou a 
NRV Academia de Ciclismo de 
Paredes a tomar as devidas me-

didas especiais  no regresso aos treinos em 
conjunto. Adotar as medidas aprovadas pela 
DGS, no retorno faseado das suas atividades 
de treino ao ar livre para todos os atletas, mas 
em circunstâncias distintas, consoante os es-
calões e categorias dos vários atletas, foi ta-
refa essencial. 

Foram criados mecanismos que limitaram 
o contacto entre atletas, sta� , pais e curiosos, 
marcando vários  locais de concentração, di-
minuindo assim o foco de grandes concentra-
ções. Inicialmente, com grupos de 3 atletas, 
depois cinco até aos 7/8 atletas permitidos, 
sempre com a  devida margem de e com o 
apoio de duas viaturas de apoio com sta�  
adequado.

A categoria de Escolas de Ciclismo, entre 
os 5 e os 12 anos de idade, também sofreu 
bastantes alterações na dinâmica de treinos. 
Assim como as categorias de cadetes e femi-
ninas, que treinam em conjunto, num local 

subida de divisão como objetivo para a 
próxima época. Tomar posse num ano em 
que o clube vai lutar por um objetivo tão 
ambicioso é um acto de coragem e respon-

sabilidade? 
Encaro isso como um de-

sa� o e um incentivo para 
o trabalho que temos pela 
frente. Como disse, vamos 

tentar ganhar todos os 
jogos e no � nal do cam-
peonato fazemos as con-
tas.

Mas sente que a res-
ponsabilidade é acresci-

da até pelo momento que o 
país e o futebol atravessam?

Sem dúvida que sim. O 
desa� o é enorme sobretudo 

para quem está à fren-

te das instituições, mas é com muita honra 
que eu e a minha equipa aceitamos o desa� o 
e temos a certeza de que vamos fazer tudo 
para levar o clube a bom porto.

Numa altura em que a próxima época 
se prepara com tanta incerteza, como é 
que o Aliança de Gandra está a trabalhar?

O Aliança está a preparar a nova época 
com um sentido de responsabilidade muito 
grande. Já temos o plantel fechado e só esta-
mos há espera da con� rmação de datas para 
começarmos a trabalhar. 

Há grandes novidades no plantel da 
próxima época?

Há algumas saídas e outros reforços, mas 
penso que temos um plantel equilibrado e 
capaz de dar uma resposta em campo cabal 
para manter os pergaminhos do Aliança de 
Gandra.

A formação vai continuar a ser tam-
bém uma prioridade da nova direção?

Ao nível da formação o Aliança de Gan-
dra debate-se com um grande problema 
porque só tem um campo de futebol. É 
muito difícil tentar preparar a nova época 
com 150 atletas da formação fora a equi-
pa sénior e apenas um campo para treinar. 
Essa é a nossa maior dificuldade. E desde 
já faço um apelo ao senhor presidente da 
câmara para que olhe para esta terra. É ur-
gentíssimo termos um campo de treinos. 

Estamos a estudar alternativas, por 
exemplo fazer um protocolo com outro clu-
be ou associação para ter pelo menos uma 
equipa por dia a treinar noutro sítio, mas 
isso também vai acarretar mais despesas 
com a deslocação dos atletas e o clube terá 
de receber apoios para conseguir avançar 
com isso. 

Até lá, e se não tivermos ajudas, vamos 
ter de manter o mesmo funcionamento, 
com três equipas a treinar ao mesmo tem-
po no campo. 

Tentar “rolar” em tempos de pandemia

amplo. Após o treino, os atletas regressam a 
casa pelos próprios meios no mais curto es-
paço de tempo.

O regresso ao treino ao ar livre foi bastan-
te importante e proveitoso devido à jovialida-

de dos atletas, bem como às suas ambições. 
As saudades foram difíceis de controlar e vol-
tar à estrada foi, sem dúvida, um momento 
emotivo.

Do ponto de vista do retorno publicitário/

apoio, a NRV Academia de Ciclismo de Pare-
des garante que “os compromissos assumi-
dos com patrocinadores e entidades foram 
cumpridos, agradecendo desde já a con-
� ança e apoio depositado nesta fase difícil”.
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ACasa do Povo de Sobreira e a 
Associação Desportiva (AD) de 
Valongo assinaram um protoco-
lo de cooperação para as várias 

áreas de formação dos dois clubes de hóquei 
em patins.

O protocolo foi celebrado há cerca de 
duas semanas e tem a duração de um ano, 
sendo revogável por igual período. 

Ciente do caminho percorrido até hoje e
“com a certeza de melhorias para o clube”, 
com vista a uma “cooperação estratégica” 

O Núcleo de Árbitros do Vale 
do Sousa celebrou, no passado 
dia 19 de junho, o 28.º aniversário, 
com homenagens aos sócios que 
subiram de categoria na época 
2018/2019.

A cerimónia decorreu na Casa 
da Cultura de Paredes e foi restrita 
a cerca de 30 convidados, entre eles 
o presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, o presidente 
da Associação de Futebol do Porto, 
José Neves, o presidente Conselho 
de Arbitragem da AF Porto, Carlos 
Carvalho, o representante Conselho 
de Arbitragem da Federação Portu-
guesa de Futebol, Bertino Miranda, 
e o presidente Associação Portu-
guesa de Árbitros de Futebol, Lucia-

Casa do Povo de Sobreira e AD Valongo
assinam protocolo de cooperação

entre os dois emblemas, a Comissão Adminis-
trativa da CP Sobreira de� ne este protocolo 
como “uma forma de desenvolvimento e 
de estreitar a relação entre os dois clubes, 
em especial na formação do hóquei em pa-
tins, permitindo o intercâmbio de jovens 
atletas, a partilha de conhecimentos técni-
cos, a realização de jogos de treino, a utili-
zação das estruturas de ambos os clubes e 
a elaboração de ações de formação”.

“A formação da AD Valongo é reconhe-
cida como uma das melhores formações 
do país e a partilha de métodos de treino 
e jogo permitirão aos técnicos da CP So-
breira adquirir mais e novas ferramentas 
para evolução dos atletas formados na CP 
Sobreira” reforça Rui Carvalho, membro da 
Comissão Administrativa.

O contrato de cooperação a que O PA-
REDENSE teve acesso estabelece que o AD 
Valongo encaminhe para a CP Sobreira os 
atletas dos vários escalões de formação, de 
forma a superar di� culdades de adaptação, 
integração ou outras que possam bene� ciar 
as partes envolvidas: clube, atletas e encarre-

gados de educação. 
Os dois clubes comprometem-se, tam-

bém, a facilitar treinos compartilhados e o 
acesso dos técnicos às iniciativas de formação 
de ambos os clubes, “de forma a aprofundar 

conhecimentos sobre as problemáticas da 
formação de jogadores e treinadores, arbi-
tragem e medicina desportiva, ética e fair-
-play, nutrição e outros temas que possam 
fazer parte da agenda formativa do clube”.

Modalidades de pavilhão já podem
treinar. Jogos devem arrancar em agosto

João Paulo Rebelo, e o presidente 
do Instituto Português do Desporto 
e Juventude (PDJ), Vítor Pataco, foi 
decidido que o regresso poderá ser 
imediato para os treinos individuais. 

 “As autarquias e as escolas vão 
ser avisadas pela Secretaria de Es-
tado para a reabertura imediata 
dos pavilhões, pois os treinos co-
letivos, não existido oposição da 
DGS, poderão iniciar-se em julho”,

lê-se no comunicado publicado na 
página da internet da Federação 
Portuguesa de Basquetebol (FPB).

Quanto às competições, a FPB 
adianta que “será elaborado um 
protoloco de retoma que permi-
ta o regresso das competições 
desportivas na terceira semana 
de agosto, desde que exista au-
torização da Direção-Geral da 
Saúde (DGS)”.

Núcleo de Árbitros do Vale
do Sousa assinalou 28.º

aniversário com homenagens 

no Gonçalves.
Cerca de 20 árbitros foram pro-

movidos de categoria. O árbitro 
internacional, Jorge Sousa, natural 
de Lordelo, Paredes, foi o primeiro 
classi� cado da categoria C1, e foi 
homenageado pelo NAF do Vale do 
Sousa.

Foi ainda atribuído um voto de 
louvor ao associado José Teixeira, 
antigo árbitro e motorista do União 
Sport Clube de Baltar que foi buscar 
o adversário a tempo do jogo quan-
do o autocarro da Associação Des-
portiva e Recreativa de São Pedro 
de Fins avariou na A41, a 13 quiló-
metros do Complexo Desportivo de 
Paredes. 

O Núcleo de Árbitros do Vale do 
Sousa é atualmente presidido por 
Manuel Soares e conta com cerca 
de 180 associados. 
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AF Porto já anunciou datas
para início dos campeonatos

As modalidades coletivas de 
pavilhão já podem retomar a com-
petição, depois de uma longa pa-
ragem provocada pela pandemia 
da Covid-19. 

Depois de uma reunião entre 
as cinco federações de desportos 
coletivos de pavilhão – andebol, 
basquetebol, futebol, patinagem 
e voleibol, o secretário de Esta-
do da Juventude e do Desporto, 

Já são conhecidas as datas para 
o arranque dos campeonatos da 
Associação de Futebol do Porto 

(AF Porto). A Divisão 
de Elite começa a 
29 de setembro e as 

restantes provas em 
outubro.

Num comu-
nicado o� cial di-

vulgado na sua página da 
internet, a AF Porto trans-

mitiu aos clubes os dois planos 
elaborados para o arranque 
dos campeonatos da época 

2020/2021. 
O Plano A prevê a realização 

da primeira jornada da Divisão de 
Elite a 20 de setembro. Os cam-

peonatos da Divisão de Honra e 
1.ª e 2.ª divisões arrancam a 11 de 
outubro. 

As fases regulares de todos os 

campeonatos terminam a 16 de maio. 
O pontapé de saída da Taça da 

AF Porto será dado a 4 de outubro, 
com a primeira eliminatória dispu-
tada pelos clubes da 1.ª e 2.ª Divi-
sões. 

Esta calendarização está pen-
dente da evolução do surto de 
Covid-19 em Portugal. Se não esti-
verem reunidas as condições de se-
gurança, a AF Porto avançará com 
o Plano B. Neste caso, a Divisão de 
Elite arranca apenas a 4 de outubro 
e as restantes provas no dia 25 do 
mesmo mês.

As fases regulares dos campeo-
natos terminam a 23 de maio. Já a 
primeira eliminatória da Taça da AF 
Porto joga-se a 18 de outubro.

Para a formação e o futebol fe-
minino ainda não há indicações de 
datas para o arranque dos respeti-
vos campeonatos.

o arranque dos campeonatos da 
Associação de Futebol do Porto 

(AF Porto). A Divisão 
de Elite começa a 
29 de setembro e as 

restantes provas em 

vulgado na sua página da 
internet, a AF Porto trans-

mitiu aos clubes os dois planos 
elaborados para o arranque 
dos campeonatos da época 

2020/2021. 
O Plano A prevê a realização 

da primeira jornada da Divisão de 
Elite a 20 de setembro. Os cam-

peonatos da Divisão de Honra e 
1.ª e 2.ª divisões arrancam a 11 de 
outubro. 
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● Escola Secundária Daniel Faria, Baltar
...................................................................................................................................................................................................................

Adiscriminação acontece quando as pessoas são mal-
tratadas por serem diferentes. Atualmente, é um tema 
muito presente na nossa comunidade, infelizmente. É 

horrível ver que se perdem vidas por causa disto.
Por um lado, as escolas são lugares onde a discriminação é 

muito frequente. Apesar de ser uma situação muito normal, imen-
sa gente é gozada por ser homossexual. No século XXI haver isto 
é uma grande estupidez! Uma das grandes causas da discrimina-
ção nas escolas é a nossa imagem: a forma da nossa cara, do nosso 
corpo, de como nos vestimos, entre outras. Por estarmos acima ou 
abaixo do peso, se não temos um corpo “perfeito”, somos postos de 
parte. Se temos o nosso próprio estilo, somos gozados. Por exem-
plo, uma vez, levei um macacão para a escola que comprei durante 
as férias do verão e achava lindíssimo, e alguns rapazes apenas me 
disseram que parecia um mecânico. Não chega a ser um grande 
caso de discriminação, mas saber que pessoas que são nossas ami-
gas nos dizem isso, não é um bom sentimento. 

Por outro lado, fora da escola, a discriminação também existe. O 
racismo é um dos maiores exemplos disso. Normalmente, estes casos 
são os mais violentos. Todos os dias, milhares de pessoas tentam lutar 
contra este enorme problema que, desde os nossos antepassados, é 
sentido. Como exemplo disto, decidi abordar um dos últimos casos 
que houve nos Estados Unidos da América, onde o racismo está dema-
siado presente. Dois agentes da polícia prenderam um homem, que 
era negro, e as� xiaram-no até à morte. Como é que seres humanos 
conseguem fazer isto, sendo que estavam imensas pessoas a assistir e a 
gravar. O homem, que acabou por falecer porque não lhe foi prestada a 
assistência médica de imediato, implorou várias vezes para o soltarem 
pois não estava a conseguir respirar. Esta situação toda, que, por sinal, 
foi horrível, só aconteceu por este homem ser negro. Assim, este tipo 
de comportamento é inadmissível e imperdoável!!

Concluindo, a discriminação nunca fez sentido, hoje, menos 
ainda. Portanto cabe-nos a nós mudarmos o mundo, para isso, 
devíamos conversar com pessoas que já passaram ou passam por 
isto, de modo a entendermos aquilo que sentem e assim ajudá-las.

Na minha opinião, a discriminação na escola existe e é 
um problema comum a todas as escolas do mundo. 

Eu acho que é um problema que sempre existiu, 
mas antigamente nem todas as crianças iam à escola e, portanto, 
as diferenças não eram tão visíveis. Por exemplo, as pessoas com 
de� ciência não costumavam frequentar as escolas ditas normais. 
Muitas nem chegavam a ir à escola, por serem consideradas inca-
pazes de aprender. As crianças mais pobres também raramente 
iam à escola e as crianças ricas normalmente frequentavam esco-
las particulares, o que fazia com que as diferenças não fossem tão 
acentuadas, ao nível da roupa, por exemplo.

 Então as causas, para mim, são o preconceito e a sensa-
ção de poder que algumas pessoas gostam de ter, talvez por 
frustração, mas tudo isso se deve à falta de valores, falta de 
educação e muita ignorância! 

Penso que todas as crianças e jovens, de alguma maneira, 
já foram vítimas de “bullying” e nem é preciso ser gordo ou ter 
uma cor de pele diferente. Hoje em dia, temos que ser todos 
iguais: temos que vestir igual, ter os mesmos cortes de cabelo, 
gostar das mesmas músicas, ver os mesmos programas de TV, 
e ai de quem goste de outras coisas, como é o meu caso, pois 
somos logo chamados de “de� cientes”! Sinto-me muitas ve-
zes um “alien”, só por não conhecer ou não gostar das músicas 
que os meus colegas adoram ouvir e por eu preferir músicas 
mais antigas, tipo anos 70/80, como Doors, Pink Floyd, Steely 
Dan ou Michael Jackson. Eles não conhecem, mas gozam co-
migo por não ouvir o que eles ouvem. Não entendo porque 
tenho que ir na onda deles, mas se não for, tenho problemas, 
por isso às vezes � njo que gosto do que eles gostam e pronto.

A melhor forma de diminuir a discriminação é ser edu-
cado de forma a perceber que não há nada de mal em ser-
-se diferente, que devemos respeitar os outros tal como são, 
que as diferenças são importantes e tornam o mundo mais 
interessante e rico, pois se formos todos iguais, o mundo � ca 
muito aborrecido.

Adiscriminação é cada vez mais um tema 
abordado e discutido na sociedade atual. 
Infelizmente, a discriminação tem vindo a 

intensi� car-se. A discriminação consiste numa ação 
ou omissão que dispense um tratamento diferenciado 
(inferiorizado) a uma pessoa ou grupo de pessoas, em 
função da sua raça, cor, sexo, nacionalidade, origem 
étnica, orientação sexual, identidade de género, ou 
outro fator.  

A meu ver, este é um tema obsceno. Porquê discri-
minar alguém só porque é diferente, ou porque não 
gosto dessa pessoa? Ninguém é igual, cada um é úni-
co, pela sua personalidade! As causas deste problema 
nas sociedades atuais são: o sentimento de superio-
ridade do agressor relativamente à vítima (pode ser 
por questões de raça, etnia, sexo), existência de uma 
hierarquia racial nos séculos passados (escravidão) e 
a presença de cidadãos que não admitem opiniões di-
vergentes das suas, tanto a nível de questões sociais e/
ou políticas. Segundo alguns estudos, nomeadamen-
te o inquérito realizado pelo British Council, podemos 
concluir que a maior parte dos alunos portugueses é 
discriminado, na sua maioria pela roupa (51%). Estes 
valores precisam de diminuir e para isso é necessária 
a adoção de medidas. As soluções para diminuir qual-
quer tipo de discriminação são: a criação de institui-
ções de apoio à vítima, uma maior sensibilização e in-
teresse por parte das autoridades, maior comunicação 
entre a vítima e os pais / diretor(a) de turma, (no caso 
da discriminação escolar) e apostar na educação das 
crianças para que estas tenham uma mentalidade que 
não tolere a discriminação.

Em suma, os atos de discriminação precisam de 
ser travados e isso apenas é possível com a contribui-
ção de cada um de nós.

Discriminação
● Beatriz Aires, n.º 2, 8.º E ● César Romão Pinto, n.º 3, 8.ºF

Discriminação na Escola
● Fábio Costa, n.º 6, 8.º E

Diga não à discriminação!

MÃOS À OBRA PELO AMBIENTE

ODia Mundial do Meio Ambiente é 
comemorado há quase meio sécu-
lo. Foi criado a 5 de junho de 1972, 

na Conferência de Estocolmo, na Suécia, o pri-
meiro encontro organizado pelas Nações Uni-
das para falar do ambiente. Se havia essa ne-
cessidade nessa altura, mais ainda haverá nos 
nossos dias. Todos os dias há notícias de altera-
ções climáticas, de des� orestação, da poluição 
do ar e dos oceanos, das espécies ameaçadas.

No ano passado, a Organização das Nações 

● Madilde, 6.º B

...................................................................................................................................................................................................................
Clube de jornalismo   ●  Escola Básica e Secundária de Sobreira

● Adélia, 9.º C

● Rafael, 5.º A

Hotel de insetos

Unidas lançou um alerta sobre o perigo de extin-
ção de quase 1 milhão de espécies no mundo. 
Segundo fonte da ONU “das 115 maiores plan-
tações de alimentos do globo, 87 dependem da 
polinização ou de insetos para crescer”.  

Este ano, as comemorações seriam na Co-
lômbia. No entanto, devido à pandemia do 
Covid-19, a maior parte das iniciativas decor-
reram nas plataformas digitais.

No Agrupamento de Escolas de Sobreira, 
o tema está sempre na agenda e é trabalha-

do por todas as faixas etárias. O E@D não nos 
afastou do meio ambiente e foram muitas as 
atividades desenvolvidas. 

Na disciplina de Educação para a Cida-
dania e o Clube Alma Solidária, os docentes 
propuseram aos alunos a participação nas 
atividades da Academia Ponto Verde. E havia 
várias opções: criar um mundo com embala-
gens vazias, transformar uma ida à reciclagem 
numa história de BD, dar um concerto online 
com instrumentos especiais, agradecer aos 

pro� ssionais que garantem que a recicla-
gem não pára. Os alunos aderiram! Fizeram 
alguns vídeos, construíram mundos e emba-
lagens para incentivar a reciclagem. Houve 
até quem optasse por agradecer aos pro� s-
sionais que nunca pararam a recolha de resí-
duos durante o período de con� namento e 
sempre zelaram pela limpeza das ruas.

O Eco-Escolas lançou o desa� o “Se eu 
pudesse mudar o mundo” para a realização 
de vídeos e a professora Olívia Pena pediu 
às suas turmas de 8.º ano para construir “ho-
téis” para insetos. Estes pequenos animais 
são muito importantes pelo trabalho de po-
linização que desempenham. Os hotéis fo-
ram construídos com muito carinho. Espera-
-se que os hóspedes apreciam e apareçam.

Estes são alguns exemplos de como os 
alunos contribuíram para a comemoração 
do Dia Mundial do Meio Ambiente.
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Beatriz Meireles lança segundo romance

Beatriz Meireles, 
vereadora da cul-
tura da câmara 
municipal de Pa-

redes, escreveu um novo livro. 
O romance intitulado “O Vis-
conde das Camélias Carme-
sins” acaba de chegar às prin-
cipais livrarias portuguesas.

O livro será lançado no 
próximo domingo, dia 28 de 
junho, pelas 17h30, na Casa 
da Torre, em Sobrosa, Paredes.

Neste segundo romance 
a autora paredense centra a 
sua narrativa nos envolvimen-
tos amorosos do século XIX, 
numa abordagem quase im-
pressionista à realidade dos 
brasileiros de Torna-Viagem.

“Neste novo romance 
coexistem os amores e os 
desamores, a riqueza e a 
pobreza, a legitimidade e 
a ilegitimidade prazenteira 
das relações físicas e emo-
cionais entre homem e mu-
lher daquela época, a efé-
mera alegria como a mais 
profunda e lassa tristeza 

que, de forma intemporal 
e não geográ� ca, sempre 
habitou a� nal o “mais que 
humano em nós”, descreve a 
nota de imprensa.

Beatriz Meireles nasceu 
em Paredes, a 30 de junho de 
1985. É licenciada e mestre 
em Direito,  tendo exercido a 
advocacia em Paredes.

Desde 2017 é vereadora 
dos pelouros da Ação Social, 
Cultura e Turismo na câmara 
de  Paredes, funções que lhe 
permitem  coordenar, entre 
outros projetos, a  Revista 
Cultural – Orpheu Paredes e 
o Café Literário.

Em 2019, publicou o pri-
meiro livro “Depois da Morte 
(um amendoal  em � or)”, que 
diz ser o início, um  ensaio, 
de um percurso cujo � m des-
conhece. E é prosseguindo 
um caminho, errante ou não, 
que agora resolve  publicar o 
romance, inspirado em factos 
históricos e relatos popula-
res. Uma história que investi-
gou e idealizou entre 2017 e 
2018, tendo-a escrito, de uma 
assentada, no ano de 2019.

Efemérides 25 de junho
1760
Criação da Intendência da Polícia da Corte e 
do Reino; 

1794
Tropas francesas tomam Charleroi, após he-
roicos contra-ataques; 

1795
Capitulação do Luxemburgo perante a França; 

1796
Nascimento do Czar Nicolau I, Imperador da 
Rússia; 

1857
Primeira edição do livro “As � ores do mal”, de 
Charles Baudelaire; 

1876
Batalha de Litle Big Horn, no Estado de Mon-
tana, EUA. As tribos Sioux e Cheyenne ba-

tem o 7.º de cavalaria do general Custer;

1901
Proclamação de Eduardo VII de Inglaterra; 

1908
Guiné Portuguesa. Louvados os guardas da 
residência de Cacheu, Sumo Vaz e Sery, pela 
valentia e denodo com que se defenderam do 
ataque feito pelos Baiotes de Jobel, por oca-
sião da cobrança do imposto;

1914
Estabelecido o posto militar de Nhacra, estra-
da de Bissau a Mansoa, no desvio para Bula; 

1918
Grande Guerra 1914-18. Forças norteamerica-
nas expulsam as tropas alemãs da � oresta de 
Belleau; 

1927
Fundada a Associação Luís Braille; 

1943
Entram em ação a quarta câmara de gás e o 
mais extenso crematório do campo de exter-
mínio Auschwitz; 

1948
Com 47 anos morre o escritor Bento de Jesus 
Caraça, matemático e professor universitário; 

1950
Início da Guerra da Coreia com a invasão da 
Coreia do Sul pelas forças nortecoreanas, 
ação condenada pelas Nações Unidas;

1960
Fundadores do MPLA Agostinho Neto e 
Joaquim Pinto de Andrade são presos pela 
PIDE; 

1962
Criação da Frelimo, Moçambique, presidida 
por Eduardo Mondlane; 

1967
Os Beatles interpretam, pela primeira vez, a 
célebre canção “All you need is love”; 

1975
Moçambique torna-se independente sob a 
presidência de Samora Machel, dirigente da 
Frelimo; 

1984
Michel Foucault, � lósofo e historiados fran-
cês morre aos 57 anos; 

1986
Brasil e Cuba restabelecem relações diplo-
máticas, suspensas 20 anos antes; 

1993
Revogada pelo Parlamento irlandês a norma 
que considera ilegal a homossexualidade; 
- Kim Campbel toma posse como a primeira 
mulher na che� a do Governo Canadiano.

PUB

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

PUB



20 Quinta-feira 25 de junho de 2020Cultura

PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
A FESTA DA ÁRVORE

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

AFesta da Árvore foi introduzida 
em Portugal ainda durante a 
Monarquia constitucional. Foi 
no decorrer do ano de 1907 que 

a Liga Nacional de Instrução, uma associação 
laica fortemente in� uenciada pela Maçonaria, 
desenvolveu esforços no sentido de imple-
mentar e popularizar tal festividade no nosso 
país (Moura, 2004). Contudo, a sua efectiva 
expansão e mesmo imposição, sobretudo 
junto das comunidades escolares, dera-se em 
período posterior ao da Implantação da Re-
pública, nomeadamente a partir de 1913. 

A sua promoção deve ser entendida no 
âmbito da luta do republicanismo contra as 
celebrações sagradas ou religiosas, visando 
a sua substituição por eventos de carácter 
laicizador ou laicizante. Já os republicanos 
radicais da revolução francesa, essa fonte de 
inspiração primordial do republicanismo luso, 
«viam na árvore um substituto da cruz» (Mou-
ra, 2004:385).

Coube, na prática, ao jornal O Século Agrí-
cola a iniciativa de, através de circular envia-
da aos municípios de todo o país, apelar à 
criação de comissões locais promotoras e 
organizadoras da Festa da Árvore. A Câmara 
Municipal de Paredes correspondeu ao apelo, 
encarregando os professores do concelho de 
encabeçarem tais celebrações, fazendo-o em 
estreita colaboração com as Comissões Admi-
nistrativas Paroquiais (juntas).

Todavia, tal como noutros pontos do país, 
em Paredes a realização da festividade depara-
ra-se com certas contrariedades e resistências. 
Na sua sessão de 23 de Fevereiro, a Câmara 
dava conta do ofício de um professor o� cial da 
vila que perguntava «com que subsídio con-
corre[ria] [aquela] corporação a � m de o habili-
tar às despesas a fazer». A Câmara respondera 
que não podia subsidiar todas as escolas do 
concelho para a festa em questão, pelo que re-
solvendo «não contribuir com verba alguma», 
deixava «ao alvitre e colaboração dos professo-
res a solenidade que se promov[eria].»

A falta de verba terá, assim, contribuído 
em parte para a registada fraca adesão local 
à iniciativa. Todavia, apesar da recusa inicial, 
em sessão de 27 de Fevereiro, a Câmara falava 
na criação de comissões para o efeito em Pa-
redes e em Baltar, decidindo «concorrer com 

«A Festa da Árvore é genuinamente maçónica, como deixamos irrefutavelmente demonstrado no 
respectivo artigo. E como entre a maçonaria e a Igreja católica há irreconciliável oposição, os cató-
licos não podem, sem desdouro da sua fé, tomar parte nessa festa.»

um subsídio para a festa da sede do concelho 
com 15 mil reis provenientes do lucro resul-
tante da venda de milho». Ambas as solenida-
des realizar-se-iam no dia 9 de Março seguin-
te. Castelões de Cepeda e Baltar  terão sido 
assim, nesse ano, as únicas duas freguesias do 
concelho a fazê-lo.

Para lá da eventual falta de apoio � nancei-
ro, outras e mais profundas questões consti-
tuiriam entrave à prossecução do evento. Os 
padres do concelho terão mesmo desenco-
rajado os respectivos paroquianos e profes-
sores a contribuírem para uma celebração de 
cunho maçónico e, portanto, contrário à reli-
gião católica. 

Num artigo do jornal O Legionário, que, 
recorde-se, era propriedade do entretanto 
desterrado P.e Silva Gonçalves, ex-pároco de 
Vandoma, podia ler-se: «Que abuso de con-
� ança, que abominável profanação obrigar 
criancinhas inocentes e na sua maioria cató-
licas a tomar parte nas manifestações da ma-

çonaria que é inimiga irreconciliável da Igreja 
de Deus».

Este mesmo artigo começava por sus-
tentar as suas a� rmações quanto às ligações 
dos mentores, promotores e propagandistas 
da Festa da Árvore com a obediência de pe-
dreiros-livres. Apoiava-se em passagens do 
historiador Borges Grainha, na sua História 
da Maçonaria em Portugal, e apontava nomes 
de maçons que integravam o Século Agrícola, 
bem como a Liga Nacional de Instrução. A tí-
tulo de exemplo, José de Castro, grão-mestre 
adjunto da Maçonaria portuguesa entre 1908 
e 1915, fora promotor da sociedade nacional 
«O Culto da Árvore» e considerado «a alma 
mater da nova cruzada do ressurgimento 
da república em função da árvore» (Moura, 
2004:385).

O artigo em questão originaria protestos. 
No número seguinte, com data de 1 de Abril, 
o jornal dava conta de que a Federação Esco-
lar «mordeu-se de raiva com o artiguinho A 

Festa da Árvore». O organismo alegara que al-
guns professores encontraram «grandes di� -
culdades na realização da festa» e que apare-
ceram mesmo «algumas árvores destruídas». 
Também o administrador do concelho de Pa-
redes, Joaquim Ferreira Barbosa, demonstrara 
a sua indignação através de carta enviada ao 
delegado procurador da comarca de Braga – 
onde o jornal se encontrava sediado desde a 
expulsão do P.e Silva Gonçalves –, acusando 
O Legionário de ter uma atitude «dissolvente 
da ordem social, a pontos de em algumas das 
escolas o� ciais deste concelho se não poder 
efectuar a festa da árvore, visto que em di-
ferentes números anteriores (…) essa festa é 
acusada de maçónica, o que determinou que 
muitos chefes de família não deixaram os � -
lhos comparecer a esta útil e moralizadora 
festa» (RCEAC, reg. n.º 192).

Porém, em sua defesa, o jornal católico re-
batia e rea� rmava: «A Festa da Árvore é genui-
namente maçónica, como deixamos irrefuta-
velmente demonstrado no respectivo artigo. 
E como entre a maçonaria e a Igreja católica 
há irreconciliável oposição, os católicos não 
podem, sem desdouro da sua fé, tomar parte 
nessa festa. E não há que lhes levar a mal este 
procedimento, porque a maçonaria também 
não tem deferências nem contemplações 
com as festas dos católicos.» 

Quanto às di� culdades encontradas pe-
los professores, O Legionário assegurava que 
o seu único intuito fora o de «esclarecer os 
católicos, romper o véu de hipocrisia com 
que os pretendiam iludir». E sobre as árvores 
cortadas concluía da seguinte forma: «Não 
louvamos quem o fez. Mas o caso não é de 
estranhar; o nosso povo por mais d’uma vez 
tem mostrado o selvático prazer de destruir. 
Muito antes da festa da árvore tomar o desen-
volvimento que agora tem, apareciam árvo-
res decepadas ou mutiladas nas bermas das 
estradas, em passeios e avenidas públicas. 
Seriam também os párocos que excitavam o 
povo a cometer essa selvajaria?»

A Festa da Árvore na Ilustração Portuguesa (N.º 265/1911)

PUB
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DUNQUERQUE

GOMES DE SOUSA

Texto

M. FERREIRA COELHO

Não será grande exagero 
se disser que sempre 
houve Escravos. Antes 
da invenção da escrita, 

depois da abolição e ainda hoje.
Portugal é acusado de introduzir 

escravos no Brasil. Assim como todos 
os descobridores e conquistadores do 
Novo Mundo.

Portugal reconheceu a indepen-
dência do Brasil, a 29 de Agosto de 
1825 assinando o ‘Tratado de Amiza-
de e Aliança’.

Só a 13 de Maio de 1888 é que o 
Brasil aboliu a Escravatura, pela Lei n.º 
3353, a chamada ‘Lei Áurea’. Reinava 
no Brasil o imperador D. Pedro II, o 
Magnânimo.

Em 1823, os escravos formavam 
29% da população brasileira, e 15,2% 
em 1872.

Compulsando uma publicação 
‘o� cial’ de Rio de Janeiro, datada de 
1874, encontramos numerosos refe-
rências a Escravos.

Aqui � cam algumas que nos dão 
a ideia de que os escravos – embora 
um ‘mundo’ à parte – estavam inseri-
dos na sociedade…

*Na dependência do Ministério 
da Justiça havia 16 Avaliadores pe-
rante os Juízes Comerciais, nomeados 
pelo Tribunal do Comércio, - para Es-
cravos e semoventes.

*No capítulo da Administração do 
Calabouço, quase só trata dos escra-
vos: - Para a prisão do Calabouço são 
enviados os escravos a requisição de 
seus próprios senhores feita à admi-
nistração. 

O expediente relativo aos escra-
vos, para solturas e informações para 
elas, tem lugar unicamente das 8 às 8 
1/2 horas da manhã; para serem vistos 
e examinados, das 12 às 12 1/2 horas 

FALANDO DE ESCRAVOS
da tarde. 

Os castigos são mandados in� igir 
aos escravos por ordem da policia, à 
requisição de seus senhores, e o mé-
dico do estabelecimento veri� ca se o 
paciente está nas condições sanitárias 
de os sofrer. Pela reclusão do escravo 
no Calabouço se paga nos períodos 
designados no Regulamento, 400 réis 
diários, ou 1$200 se esteve na enfer-
maria; além disto, nada se cobra de 
carceragens ou outros emolumentos. 
Na entrada do preso muda ele de rou-
pa, que é guardada com qualquer ob-
jecto de valor que se lhe encontre para 
lhe ser restituído à vista de seu senhor 
no acto de ser posto em liberdade.

*Quanto à demogra� a do Rio de 
Janeiro: - População das paróquias 
urbanas – 228.743 sendo 191.176 
livres e 37.567 escravos [H-18.841, 
M-18.726]. Assim distribuídos Brancos 
138.816, pardos 38.763, pretos 52.313, 
caboclos 851.

*Nos vapores e trens da Compa-
nhia da Estrada de Ferro de Petrópolis 
registam-se as seguintes observações: 
- Nos carros de 1ª classe só serão ad-
mitidas pessoas decentemente vesti-
das. Os bilhetes da 2ª e 3ª classe entre 
a Prainha e Mauá só dão passagem a 
descalços e escravos.

*A ‘Companhia Geral de Seguros 
Feliz Lembrança’ informa que ‘segura 
navios, casas e escravos de ambos os 
sexos, desde a idade de 4 até 60 anos, 
devendo estes ser examinados pelos 
médicos da Companhia, desde as 9 
horas da manhã até às 2 da tarde’.

*A ‘Companhia de Navegação 
Paulista’ informa que as passagens 
� cam também estabelecidas aos se-
guintes preços: à ré 30$, à proa 15$, 
escravos 10$.

*Há 5 Escritórios e Casas de Con-

signação de comprar e vender escra-
vos, e também alugam por sua conta 
para sublocar. *Uma agência de co-
missões e consignações na Rua do 
Senhor dos Passos: Encarrega-se de 
alugar, vender e comprar escravos de 
ambos os sexos.

*Um Escritório Comercial da Rua 
da Conceição publicita que durante 
14 anos ‘mereceu a preferência para 
as vendas de escravos e prédios; tem 
estabelecido seu escritório, para es-
pecialmente receber escravos para 
serem vendidos ou alugados; e com-
pra-os também decidindo logo o ne-
gócio.

*Havia 7 negociantes de escravos, 
na mesma página dos negociantes de 
mel ou de passarinhos…

*Era também apresentado um 
‘Quadro estatístico do número dos 
escravos matriculados nas estações, 
� scais da Província do Rio de Janeiro’: 
- sexo masculino 192.456, sexo femi-
nino 159.548, total 352.004; urbanos 
48.991; rurais 301.500. Estados civis: 
Solteiros 318.542, casados 26.962, viú-
vos 6.500. Idades: Até 1 ano, 4.199; … 
maiores de 60, 8.175.

Pro� ssões: Agricultores 210.923, 
artistas 34.276, jornaleiros 33.257, ser-
viço doméstico 19.100, sem pro� ssão 
54.448.

*Os escravos podiam pertencer a 
diversas entidades como o Sapateiro 
Gregório, escravo da viúva Franco & 
Filhos, na freguesia de Nossa Senhora 
do Rosário dos Quatis.

*Hospital dos Lázaros a cargo da 
Irmandade do Santíssimo Sacramen-
to da freguesia de Nossa Senhora da 
Candelária: - Em Março do ano de 
1872 resolveu a mesma administra-
ção, como remuneração dos serviços 
prestados, e ao mesmo tempo para 

solenizar o feliz regresso de Suas Ma-
jestades Imperiais de sua viagem à 
Europa, conceder liberdade plena aos 
cinco escravos que o hospital possuía. 

*O negócio dos escravos tinha 
muito peso nas contas públicas, como 
se vê no ‘Resumo da receita e despesa 
da Província do Rio de Janeiro, no ano 
de 1874. – § 6: o Imposto de 20$ na 
compra e venda de escravos era cal-
culado em 168.673$000 – sendo a 4ª 
fonte de receita.

*Dados estatísticos – Província de 
São Paulo – Município de Santos – Nas 
10.120 pessoas que nele se achavam 
por ocasião do dito recenseamento, 
contam-se: 9.871 residentes efectivas 
e 149 hospedadas; 5.296 homens 
e 4.575 mulheres; 6.552 Brasileiros, 
1.557 estrangeiros e 1.742 escravos.

*Casa de detidos. - No 1º de Ja-
neiro de 1872 existiam nesta prisão 
146 detentos, sendo 125 homens e 21 
mulheres: 63 livres e 83 escravos. Fo-
ram recolhidos durante o ano 2.024, 
dos quais 1.728 homens e 296 mulhe-
res: 903 livres e 1.121 escravos. Entre 
os livres contavam-se 319 nacionais 
e 584 estrangeiros. Foram postos em 
liberdade e tiveram diversos destinos 
1.930, dos quais 862 livres e 1.118 es-
cravos, 312 nacionais e 530 estrangei-
ros. No último de Dezembro existiam 
190, sendo 91 livres e 99 escravos.

*Penitenciária. - Existiam nas pri-
sões 590 condenados a galés, entra-
dos: no ano de 1871 460, nos ante-
riores 130. Existiam 743 condenados 
à prisão com trabalho: livres 711, es-
cravos 32.

*Publicidade - Casa de Saúde do 
Dr. Eiras em Botafogo: - Existem enfer-
marias separadas para escravos, para 
escravas, quartos para homens, quar-
tos para mulheres.

*A Casa de Saúde do Senhor Bom 
Jesus do Calvário: - Tem quartos de-
centemente preparados para homens 
e senhoras, para estudantes, caixeiros, 
trabalhadores, marinheiros e escravos; 
quartos especiais para o tratamento e 
operações dos olhos, para partos e 
tratamento das moléstias próprias das 
mulheres, para crianças de um e outro 
sexos, e salas para escravos e escravas.

*A Casa de Saúde da Rua Fresca: 
- Acomodações para todas as posses 
e condições. Enfermaria para escravos 
1$600 diários; Salas para livres 3$000; 
Quartos de 2ª classe 4$000 diários; 
Ditos de 1ª classe de 5$000 para cima.

*E terminamos com estas notícias 
do ‘Calabouço’. - Existiam no 1° de Ja-
neiro de 1872 92 escravos, sendo: 73 
homens e 19 mulheres. —Entraram 
durante o ano 870: sendo 645 ho-
mens e 225 mulheres. — Saíram 789; 
553 homens e 224 mulheres. — Fale-
ceram 7 homens. —Ficaram no últi-
mo de Dezembro 166; 146 homens e 
20 mulheres. 

O colector destes dados lavra o 
seguinte protesto «Insisto em repre-
sentar contra a prática autorizada pelo 
Decreto n.º 1896 de 14 de Fevereiro de 
1857, de serem recolhidos os escravos 
ao calabouço, em virtude de simples 
cartas de indivíduos, que se declaram 
senhores dos mesmos, parecendo-me 
que seria indispensável a exibição, ao 
menos, da certidão da matrícula».

Toponímia da Reconquista
- Freguesias de “Gonçalo” e “Gonçalo Bocas”, concelho da Guarda

Continuando à volta do tema da an-
terior edição, convém referir que 
são vários os antropónimos que 
prevaleceram na toponímia beiral-

tina, nas escorrências da Serra da Estrela. Sem 
querer ser exaustivo, daremos ao acaso alguns 
exemplos, em relance de memória, como seja: 
Freguesias de Casal Vasco; de Casas de Soeiro; 
de Fernão Joanes; de João Antão; de Pero Soa-
res; Sandomil e de Vila Soeiro do Chão, etc.

Dispensando a publicidade, mas fortale-
cendo a informação e alargando-a a um maior 
número de leitores, lembramos a consulta da 
Revista Cultural 2020 Orpheu Paredes, onde, 
de páginas 92-94, inserimos um trabalho in-
titulado – “A Complexidade da História Antiga 
do Mosteiro de Cete” – Elementos de Acervo 
das Famílias Patronais Gonçalo Gonçalves e 
Diogo Gonçalves (� lho do anterior) referimos 
o primeiro na atual freguesia de Vinhó, no 
concelho de Gouveia, e o segundo na fregue-
sia de Marmeleiro, co concelho da Guarda.

Dedicamos o referido artigo “À memória 

de J. Barbosa Pinto”, natural de Cete e autor 
da notável publicação da excelente obra Mos-
teiro de Cete – Momentos da sua História, refe-
rindo-se-lhe: “Estas páginas têm uma inten-
ção muito simples – exprimir a devoção do 
seu autor pela velha igreja em que foi iniciado 
na vida cristã; demonstrar o seu respeito por 
todos quantos o ensinaram a apreciar o tra-
balho das gerações passadas; transmitir uma 
mensagem de amizade à comunidade paro-
quial de Cete.

Num tempo como este em que vivemos 
e em que não raro somos tentados a conver-
ter em lucro material a herança espiritual que 
nos foi legada, cremos ser urgente que os ho-
mens de Cete repensem a história da sua ter-
ra. Para isso lhes oferecemos, ao longo destas 
páginas, alguns dos documentos que o tem-
po dispersou. As breves palavras com que os 
introduzimos, e as pequenas notas que lhes 
apusemos não passam de modestos subsí-
dios para a sua mais fácil compreensão. Que 
ao seu esforço se venha juntar o de muitos 
outros, é este o maior desejo do autor”.

J. Barbosa Pinto 

Edição datada de Braga, fevereiro de 
1972, com fotogra� as de sua autoria. 

O conjunto igreja, cemitério e ruínas do 
mosteiro era a sua menina dos olhos que bri-
lhavam fortemente quando da chegada da 
morte lhe caísse em cima.

De uma rotina diária de muito trabalho, noi-
te dentro, além da sua atividade de vice-reitor 
e professor na Faculdade e Filoso� a, em Braga, 
e tantas outras facetas, que nos � ca a sensação 
que ainda há muito dele a dar conhecimento.

(Continua)
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REBORDOSA

Luís Martins
de Sousa

Faleceu (com 93 anos)

Luís Martins de Sousa fale-
ceu no passado dia 18 de junho, 
com 93 anos de idade. Era natural da freguesia de 
Rebordosa, Paredes e residente na Rua da Quintã, 
n.º 209, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Irene da 
Conceição Moreira de Castro e deixa na maior dor 
seus � lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

VILELA 

José Paulo
Brás Pereira

Faleceu (com 34 anos)

José Paulo Brás Pereira fale-
ceu no passado dia 21 de junho, 
com 34 anos de idade. Era natural da freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes e residente em França. 

AGRADECIMENTO 
Seus pais, � lhos e demais família vêm por 

este meio, extremamente sensibilizados e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas, aquando do falecimento e funeral. 
Participam também que a missa de 7.º dia será ce-
lebrada sexta-feira, dia 26 de junho, pelas 19 ho-
ras na igreja paroquial de Vilela. Antecipadamen-
te agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

PAREDES

Idalina Almerinda 
Faleceu (com 92 anos)

Idalina Almerinda faleceu 
no passado dia 13 de junho, 
com 92 anos de idade. Era na-
tural e residente em Beire, Paredes. Era viúva de 
Arnaldo de Oliveira Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

BITARÃES

José António de 
Sousa e Silva

Faleceu (com 50 anos)

José António de Sousa e 
Silva faleceu no passado dia 19 de junho, com 50 
anos de idade. Era natural e residente em Bitarães, 
Paredes. Era casado com Elisabete Maria Brandão 
Barbosa. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

BITARÃES

Joaquim Moreira 
Freire

Faleceu (com 75 anos)

Joaquim Moreira Freire fale-
ceu no passado dia 22 de junho, 
com 75 anos de idade. Era natural e residente em 
Bitarães, Paredes. Era casado com Maria Emília 
Correia de Sousa Freire. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
sábado, dia 27 de junho, às 18 horas na Igreja de 
Bitarães, agradecendo, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

SOBROSA

Ana da Silva
Serafi m

Faleceu (com 76 anos)

Ana da Silva Sera� m faleceu 
no passado dia 10 de junho, com 76 anos de ida-
de. Era natural de Sobrosa, Paredes e residente 
em Vila Nova de Gaia. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

BALTAR

José Fernando de 
Sousa do Vale 
Faleceu (com 65 anos)

José Fernando de Sousa do 
Vale faleceu no passado dia 11 
de junho, com 65 anos de idade. Era natural de 
Mouriz, Paredes e residente na Rua Nossa Senho-
ra de Fátima, 137, Baltar, Paredes. Era casado Ma-
ria de Fátima da Silva Martins.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Maria Ferreira 
Campos

Faleceu (com 76 anos)

Maria Ferreira Campos fale-
ceu no passado dia 10 de junho, 
com 76 anos de idade. Era natural de Rebordosa, 
Paredes e residente na Rua do Palito, n.º 258, Lorde-
lo, Paredes. Era viúva de António Alves Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Maria de Fátima 
Ferreira de Oliveira

Faleceu (com 74 anos)

Maria de Fátima Ferreira de 
Oliveira faleceu no passado dia 
10 de junho, com 74 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua de Santa Rita, 
n.º 150, Lordelo, Paredes. Era viúva de Alexandri-
no Moreira Jorge.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Virgínia Ribeiro
da Silva

Faleceu (com 81 anos)

Virgínia Ribeiro da Silva 
faleceu no passado dia 21 de 
junho, com 81 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua Ribeiro da Silva, 
n.º 90, Lordelo, Paredes. Era viúva de Américo Leal 
Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º será celebrada sá-
bado, dia 27 de junho, às 19:30 horas na igreja pa-
roquial de Lordelo, agradecendo também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

DUAS IGREJAS

Maria Augusta 
Moreira de Sousa 

Pacheco
Faleceu (com 75 anos)

Maria Augusta Moreira de 
Sousa Pacheco faleceu no passado dia 23 de ju-
nho, com 75 anos de idade. Era natural de Gon-
dalães, Paredes e residente na Calçada de Santo 
António, n.º 30, Duas Igrejas, Paredes. Era casada 
com António Dias Machado.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhe foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, ou que de outro modo lhe 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comu-
nicam que a missa de 7.º será celebrada sexta-feira, 
dia 26 de junho, às 19 horas na igreja paroquial de 
Duas Igrejas, Paredes, agradecendo também, des-
de já, a todos os que participarem nesta eucaristia.
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O Jornal "O PAREDENSE" 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

VANDOMA

Maria Manuela
Moreira de Sousa

Faleceu (com 57 anos)

Maria Manuela Moreira de 
Sousa faleceu no passado dia 17 
de junho, com 57 anos de idade. Era natural de 
Vandoma, Paredes e residente na Avenida Central 
de Reiros, n.º 1070, 1.º Esq., Vandoma, Paredes. Era 
divorciada.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

Mário Bessa
Gomes Brandão

Faleceu (com 85 anos)

Mário Bessa Gomes Bran-
dão faleceu no passado dia 17 
de junho, com 85 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Duas Igrejas, Paredes e residente na 
Rua Dr. Jerónimo Pereira Leite, n.º 163, Cristelo, 
Paredes. Era casado com Maria Isaura Martins da 
Silva Brandão que deixa na maior dor juntamente 
com seus � lhos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

GANDRA/CROCA

António de Jesus 
Brochado

Faleceu (com 61 anos)

António de Jesus Brochado 
faleceu no passado dia 19 de 
junho, com 61 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Croca, Pena� el e residente na Rua do 
Cristo Rei, n.º 130, Gandra, Paredes. Era casado 
com Maria de Lurdes da Silva Couto que deixa 
na maior dor juntamente com seus � lhos, netos 
e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA/MOURIZ

Maria Rosa Durães 
de Sousa

Faleceu (com 62 anos)

Maria Rosa Durães de Sou-
sa faleceu no passado dia 15 
de junho, com 62 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Mouriz, Paredes e residente na Rua 
da Portelinha, n.º 47 A, Rebordosa, Paredes. Era 
casada com José de Barros Loureiro dos Santos 
que deixa na maior dor juntamente com seus � -
lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

lizada agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e que compareceram no funeral 
e missa de 7.º dia da sua saudosa extinta, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. 
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orienta-
dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa � rme dos valores mais emblemáticos 
do concelho de Paredes em áreas como a políti-
ca, religião, desporto, sociedade e do seu patri-
mónio cultural e arquitetónico.

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, asseguran-
do a dignidade e privacidade das pessoas. 

Saiba como
receber o jornal

em sua casa
visitando-nos:

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ
4580-113 PAREDES

223 272 917 | 930 589 960
oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt
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Certifi co para efeitos de publicação, que 
no dia dezasseis de Junho de dois mil e vinte, 
iniciada a folhas noventa e um do livro de notas 
número sessenta e sete-A, deste Cartório No-
tarial, foi exarada uma escritura de justifi cação 
em que José Augusto de Sousa Oliveira, NIF 
106.994.530 casado no regime imperativo da se-
paração de bens com Maria de Fátima da Cunha 
Felgueiras Almeida, NIF 152.602.585, natural da 
freguesia de Bitarães, concelho de Paredes, re-
sidente na Rua Professor Manuel Faria e Sousa, 
Edf.º Águia, 1.º esq., Margaride, na cidade de 
Felgueiras, declarou:

Que é dono e legítimo possuidor, com exclu-
são de outrem, da fracção autónoma designada 
pela letra “A”, sub-cave, espaço para garagem, 
assinalado com o n.º 1 na planta de distribuição, 
com entrada pelo nº 9 da Avenida Comendador 
Abílio Seabra, que faz parte do prédio urbano em 
regime de propriedade horizontal sito na Avenida 
Comendador Abílio de Seabra com gaveto para a 
Rua Primeiro de Dezembro, freguesia e concelho 
de Paredes, descrito na Conservatória do Regis-
to Predial de Paredes sob o número sessenta e 
oito, Castelões de Cepeda, (reprodução por ex-
tratação da descrição trinta e seis mil e oito, do 
livro noventa e dois), a propriedade horizontal en-
contra-se registada pela apresentação dois, de 
quinze de Novembro de mil novecentos e oitenta 
e três, e inscrito na matriz respectiva em nome 
do justifi cante sob o artigo 7874-A da freguesia 
de Paredes, (que proveio do artigo 1103–A da 
extinta freguesia de Castelões de Cepeda) com 
o valor patrimonial e atribuído de mil duzentos e 
sete euros e oitenta e cinco cêntimos.

Esta fracção encontra-se com aquisição 
registada na referida Conservatória a favor de 
“FERNANDO BARBOSA & CARNEIRO DA SIL-
VA, LDA”, com morada em Bustelo, Recarei, Pa-
redes, pela apresentação um, de dezassete de 
Junho de mil novecentos e oitenta e um (repro-
dução da inscrição G-um) sobre a qual incidem 
hipotecas a favor  do Crédito Predial Português, 
conforme a apresentação três, de três de Julho 
de mil novecentos e oitenta e um e apresentação 
oito, de dezassete de Outubro de mil novecentos 
e oitenta e três.

Que ele justifi cante adquiriu a identifi cada 
fracção por herança aberta por óbito de Joaquim 
Azemiro de Sousa Oliveira, solteiro, maior, resi-
dente que foi na Rua Padre António Mendonça, 
n.º 220, freguesia de Airães, concelho de Fel-
gueiras, falecido em vinte e oito de Novembro de 
dois mil e treze, conforme testamento outorgado 
em vinte de Agosto de dois mil e sete, iniciado 
a folhas noventa e nove do livro um-T, do Car-
tório Notarial em Lousada da Notária Lucinda 
Fonseca e devidamente habilitado por escritura 
de habilitação de herdeiros outorgada em três 
de Junho de dois mil e catorze, iniciada a folhas 
cento e dezasseis do livro nove-A, deste Cartório 
Notarial.

Que por sua vez, aquele Joaquim Azemiro 
de Sousa Oliveira, adquiriu a identifi cada frac-
ção a “FERNANDO BARBOSA & CARNEIRO 
DA SILVA, LDA”, a referida titular inscrita, mas, 
apesar das buscas e diligências efectuadas em 
Cartórios e Tribunais, não conseguiu encontrar o 
título de transmissão, ignorando onde e quando e 
por que título o referido Joaquim Azemiro de Sou-
sa Oliveira adquiriu a referida fracção, sabendo 
apenas que foi antes do ano de mil novecentos 
e oitenta e oito.

Que pretendendo efectuar registo de aquisi-
ção a favor do justifi cante, não dispõe de título 
formal para a dedução de trato sucessivo com 
referência à mencionada fracção, o que justifi ca 
por este meio o seu direito de propriedade sobre 
a referida fracção.

Que procedeu à notifi cação prévia nos ter-
mos do artigo 99.º do Código do Notariado.

Está conforme o original.

Felgueiras, dezasseis de Junho de dois mil 
e vinte.

A Notária,

Maria Guadalupe Queirós Gonçalves da Cunha

sito na Rua Rebelo de Carvalho, 728, 
Margaride, Felgueiras
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A ASEP -Associação de Empresas de Paredes - tem a decorrer o   Projeto "Capacitar 
e Quali� car", aprovado no âmbito do Portugal 2020. Este sistema de incentivos visa 
apoiar  micro, pequenas e médias empresas (PME) dos setores do comércio, serviços e 
indústria do Concelho de  Paredes, até 50 por cento a fundo perdido. 

A intervenção nas PME contempla: realização de diagnósticos organizacionais, 
estudos de Benchmarking, estudos de Business Improvement, estudos de Lean Ma-
nagement; criação, produção e reformulação da imagem das PME; a criação/ refor-
mulação de websites; marketing digital (e-mail marketing, gestão de redes sociais e 
publicidade online); registos de marca; implementação e certi� cação de PME pelas 
normas ISO 9001:2015 e ISO 14001.

Para mais informações
contacte-nos pelo email geral@aseparedes.pt

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

A ASEP pretende promover o aumento da capacidade de competitividade das PME do Concelho de Paredes, mediante um conjunto 
integrado de intervenções formativas:

Estas ações visam a curto, médio e longo prazo, intensi� car a formação dos empresários e gestores, assim como dos trabalhadores das 
empresas, apoiadas em temáticas associadas à inovação e mudança. 

Nesse contexto apresentou e viu aprovado o seu projeto de formação Ação , enquadrado no Sistema de Incentivos às empresas no âm-
bito da Quali� cação e Internacionalização do COMPETE 2020.

O objetivo é contribui para o reforço de competências dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de 
gestão, assim como os trabalhadores das empresas, através de:
Aumento da quali� cação especí� ca dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e 

modernização das empresas;
Aumento das capacidades de gestão das empresas para encetar processos de mudança e inovação;
Promoção de ações de dinamização e sensibilização para a mudança e intercambio de boas práticas.

FAÇA PARTE DESTA MUDANÇA
Contacte-nos pelo email geral@aseparedes.pt 
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