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Nova rubrica dá destaque
à economia local

A Igreja teve de se adaptar aos novos tempos de coronavírus no regresso às celebrações
religiosas. A pandemia da Covid-19 obrigou muitos casais de Paredes a adiar o casamento.

Igreja reformulada.
Casamentos adiados

João Moreira
é o novo presidente

do Aliança de Gandra

António Pedro Silva 
concorre a segundo 
mandato no Paredes

Hóquei em patins. Paredes e Sobreira 
preparam nova época

Novidades na formação dos clubes
da Elite e da Honra

Escola Básica de Cristelo
vai ter ensino secundário

é o novo presidente
do Aliança de Gandra

António Pedro Silva 
concorre a segundo 
mandato no Paredes
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O jornal O PAREDENSE vai iniciar neste número uma nova rubrica com o objetivo de dar voz aos pequenos e grandes 
empresários do nosso concelho e abordar os novos desa� os que enfrentam nesta nova fase de descon� namento. 

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

Proteção e esperança. Os ingredientes da
Mercearia Cunha para ultrapassar a crise

Proteção é a palavra de ordem 
na mercearia Cunha para se 
adaptar à nova realidade e ao 
contexto da Covid-19. Nesta 

loja de bairro bem no coração da cidade 
de Paredes as incertezas dos novos tempos 
não abalam a esperança de quem gere um 
negócio com portas abertas há 47 anos.

“Esta casa já passou por várias crises. 
Estamos habituados a lidar com cená-
rios difíceis e acredito que as coisas não 
vão ser assim tão dramáticas. Diziam em 
tempos que as mercearias iam ter uma 
morte prematura, mas quem se souber 
adaptar aos novos tempos sobrevive”, 
defende Ricardo Cunha que gere o negócio 
criado pelo pai, Mário Cunha, em 1973.

“Quando o meu pai se estabeleceu 

em Paredes a minha mãe estava grávida de 
mim e por isso eu nasci aqui praticamente. 
Comecei a trabalhar na mercearia muito 
novo e em 2015 passei para a frente do ne-
gócio”. 

As circunstâncias da pandemia obrigaram 
a empresa a adaptar-se a uma nova realidade. 
Além do uso obrigatório de máscara, a entra-
da no estabelecimento passou a estar limita-
da a três pessoas e foi reforçada a rotina diária 
de desinfeção e limpeza.  

Ricardo Cunha comenta que a mercearia
“até ganhou um bocadinho” naquela fase 
inicial da pandemia que gerou grande rebo-
liço, com as pessoas a comprarem “muito de 
uma só vez”, mas “agora está tudo a regres-
sar à normalidade. As pessoas estão mais 
calmas”.

Entregas ao domicílio
cresceram cerca de 30%

Nos últimos três meses a mercearia refor-
çou a entrega de encomendas ao domicílio, so-
bretudo para os clientes mais antigos da casa, 
que viram neste serviço uma ótima alternativa 
para respeitar as regras de isolamento. 

“O pedido é enviado por email e a en-
comenda é entregue por nós em casa do 
cliente. Estamos a falar de uma subida de 
cerca de 30% nos últimos meses. Chega-
mos a entregar cerca de 100 encomendas 
por semana aqui na cidade”.  

Com o cenário do Covid-19 a perdurar no 
dia a dia das empresas durante os próximos 

tempos, Ricardo Cunha acredita que o pe-
queno comércio será cada vez mais uma al-
ternativa às grandes superfícies comerciais. 
“Aqui as pessoas encontram todo o tipo de 
produtos com a diferença de que o atendi-
mento é mais personalizado. Os clientes 
são nossos amigos ou vizinhos e a forma 
como os recebemos faz toda a diferença”. 

“A simpatia sempre foi uma ima-
gem desta casa”, sublinha também Mário 
Cunha, que aos 78 anos, continua a servir os 
clientes com a mesma paixão pelo negócio. 
“Isto foi a minha vida. Se � casse em casa 
parado morria mais depressa. E aqui vejo 
pessoas, falo com clientes e vou distrain-
do a cabeça. São quase 50 anos de negó-
cio, mas acredito que ainda pode durar 
muito mais”.
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Papelaria e livraria Sarrabisco
con� ante na recuperação da economia

Apandemia trazida pela Co-
vid-19 tem provocado preo-
cupações que vão além da 
saúde. O cenário também 

afeta os negócios e o impacto já começa a 
ser sentido em várias empresas e sobretudo 
nos pequenos negócios que dependem das 
vendas diárias para sobreviver.

No concelho de Paredes o pequeno co-
mércio tenta recuperar e adaptar-se às no-
vas exigências sanitárias. 

José Rocha, proprietário da papelaria 

e gifts para festas de aniversário e os jogos de 
apostas desportivas online. Ainda assim, José 
Rocha sublinha que a mais-valia foi ter uma 
grande variedade de serviços, desde tirar uma 
fotocopia, comprar tabaco ou um jornal, fazer 
pagamentos pay-shop e a entrega de enco-
mendas com a DHL, a Vasp e a DPD. 

O empenho e a compreensão dos seus 
colaboradores foi também um factor deter-
minante, admite o empresário, mostrando-se 
otimista quanto à recuperação. “Acho que a 
crise não será assim tão grave. Trabalha-
mos muito com funcionários públicos, de 
tribunais, escolas, etc., que continuaram a 
receber durante este tempo. Houve muitas 
empresas na região que não fecharam e de 
uma forma geral os paredenses também 

Sarrabisco, assume que a adaptação não foi 
difícil, mas exigiu um investimento signi� ca-
tivo. As mudanças nas lojas de Paredes e Bita-
rães são visíveis logo à entrada, onde foi colo-
cado um dispensador de álcool gel e sinaléti-
ca no chão. “Também colocamos proteções 
nos balcões, acrílicos e indicações do uso 
de máscaras.  A entrada foi limitada a três 
pessoas de cada vez, e até compramos um 
produto especí� co para desinfetar a loja. 
Foi um esforço grande para cumprir ao 
máximo as normas que nos foram dadas. 

Os clientes têm sido 
exemplares”, sublinhou 
o comerciante, com es-
paço aberto há 13 anos.

Mesmo sem ter sido 
obrigado a fechar por-
tas, José Rocha assume 
que a faturação da loja 
de Paredes caiu cerca de 
60% a 70%, ao contrário 
de Bitarães que se con-
seguiu manter. Ainda as-
sim, o comerciante não 
recebeu qualquer apoio 
do Estado porque essa 
“ajuda deve ser usada 
por quem precisa mes-
mo." “Eu tinha alguns 
fundos de lado para 
situações como esta. 
O único apoio a que 
tentei concorrer foi o 
� nanciamento para 
os equipamentos de 
proteção, mas poucas 
empresas foram abran-
gidas”.

No seu negócio, a 
pandemia afetou sobre-
tudo a venda de prendas 

estão de parabéns pela maneira como 
se comportaram desde o início da pan-
demia. Acho que estivemos todos muito 
bem e os resultados estão à vista”.

Na Sarrabisco já se prepara o novo 
ano escolar, mesmo sem saber como vai 
ser, mas há que aproveitar esta altura do 
ano para dar mais um impulso ao negó-
cio. Ainda assim, José Rocha confessa 
ter um desejo para os próximos tempos. 
“Que as pessoas façam festas por todas 
as razões. Primeiro porque nos fazem 
bem em todos os sentidos e segundo 
porque há muitos negócios que vão 
ganhar com isso. E o meu é um deles. 
Além disso é um sinal de que estamos a 
regressar à normalidade”.  
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De volta deste tema andamos já 
tempo demasiado “a partir pedra”. 
Ainda existe gente a questionar, 

tantos anos depois, se regionalizar será um 
desa� o ou um risco.

Aqui há pouco mais de 24 anos, quando 
abortou a proposta de se avançar, alguém 
levantou a voz para dizer que o desenvol-
vimento regional e local � caria à mercê de 
uma nova vontade política, sendo neces-
sário vencer outros desa� os, e dar resposta 
positiva aos sonhos e às expectativas dos 
que esperam a mudança, especialmente 
aos das zonas interiores.

Estamos convencidos que a pandemia 
viral que ainda por cá campeia a freio solto, 
deixará algumas lições práticas aos corpos 
serais deste país cuja assembleia geral é cons-
tituída pela totalidade dos portugueses.

Perder mais de um quarto de século 
em questiúnculas de “lana caprina”, é de-
masiado grave.

Um desa� o ou um risco? Iremos pelo 
desa� o, sabendo que não há nada que não 
possa, por qualquer acidente de percurso, 
correr algum risco. Mas, já agora, será que 
não temos todos de pensar um melhor 
futuro político, investindo na cultura da 
motivação e do desenvolvimento contra a 
indiferença? A exclusão, a indiferença e o 
desleixo não servem a democracia.

Os gestores de hoje terão de olhar o 
futuro com humanismo e olhar a política 
como um ato de solidariedade. Aposte-
mos todos numa cultura de organização e 
de debate, com vista à realização de uma 
democracia pós-moderna, cada vez mais, 
localizada e descentralizada!

Recordamos que por várias vezes te-
mos focado o tema da regionalização, com 
sugestões para a sua efetiva solução a bai-
xo custo. Utopia? Já estamos habituados a 
ouvir a receita!

No entanto, rea� rmamos também 
para nós regionalizar  representa a forma 
de democratizar racionalmente, como 
seja: a criação de um novo escalão autár-
quico não somente aproxima os cidadãos 
da coisa pública, como garante uma utili-
zação bem mais racional do território.

Torna-se claro que a região como novo 
escalão autárquico, leva-o a aparecer como 
um instrumento de mudança no seio do sis-
tema administrativo existente. Corresponde 
a revolucionar uma estrutura administrativa 
tradicional, caracterizada por uma absoluta 
centralização da competência a nível de mi-
nistérios, operando-se a consequente de-
bilidade dessa mesma competência a nível 
regional (e local). Esta tarefa, já se vê, não é 
agradável nem fácil para quem (forças polí-
ticas, técnicas, etc.) tende a utilizar ou mes-
mo, a perpetuar a concentração burocrática 
como instrumento do exercício do poder, 
que deixa de dispor.

Regionalização
A economia
e a política
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Aescola Básica de Cristelo, em 
Paredes, vai lecionar também o 
ensino secundário, passando a 
designar-se “Escola Básica e Se-

cundária de Cristelo.
Segundo a câmara de Paredes, a alteração 

surge no âmbito do reordenamento da Rede 
Escolar para o ano letivo 2020/2021. 

O ensino secundário em Cristelo � cará 
disponível já a partir do próximo ano letivo 
e “vem ajustar-se às necessidades atuais 
e aos novos desa� os do estabelecimento 
escolar liderado pelo professor Mário Ro-
cha”, explica a autarquia, congratulando-se 
por acolher mais esta categoria de ensino se-
cundário no concelho. 

“O Município de Paredes saúda a dire-
ção da Escola Básica de Cristelo e a DGEs-
TE – Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares DSR Norte”.

Escola Básica de Cristelo
vai ter ensino secundário 

O Dia Municipal do Bombeiro foi assinala-
do no passado dia 9 de junho, com a entrega 
de subsídios e lembranças às cinco corpora-
ções de bombeiros voluntários do concelho, 
de Baltar, Cete, de Lordelo, de Paredes e de 
Rebordosa.

A cerimónia deveria ter sido assinalada 
em Rebordosa, mas por força dos constrangi-
mentos causados pela pandemia da Covid-19 
acabou por decorrer no salão nobre da autar-
quia, com todas as regras de higiene e segu-
rança.

Durante a sessão foi enaltecido o traba-
lho de mais de uma centena de homens e 
mulheres que dedicam muitas horas de vo-
luntariado ao serviço dos cidadãos, nos mais 
diversos domínios desde incêndios urbanos, 
industriais e rurais, acidentes, tempestades, 
emergência pré-hospitalar e socorro de doen-
tes urgentes.

No Dia Municipal do Bombeiro as corpo-
rações do concelho foram também presen-
teadas com 400 máscaras � orestais entregues 
pelo vereador da Proteção Civil, Elias Barros, 
num investimento superior a sete mil euros.

Segundo a autarquia, as máscaras � ores-
tais servem para a proteção dos bombeiros 
em incêndios � orestais e até contra a infe-

Comemoração do Dia
Municipal do Bombeiro
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ção por Covid-19, já que são dotadas de uma 
máscara FFP2 indicada pela Direção-Geral de 
Saúde (DGS).

“A câmara municipal de Paredes e o 
pelouro da Proteção Civil estão sempre 
disponíveis para colaborar com as cinco di-
reções, comandos e corpos ativos de bom-
beiros do concelho e de proteger quem 

nos socorre”, sublinhou o vereador Elias Bar-
ros, citado na nota de imprensa do município.

No ano passado o Dia Municipal do Bom-
beiro foi assinalado no feriado do 10 de junho, 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunida-
des Portuguesas na Alameda de São Salvador, 
em Lordelo, na presença de várias centenas 
de pessoas e convidados.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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Portadores de de� ciência da região
debateram empregabilidade com o PAN

Quatro dirigentes da 
região que desen-
volvem atividade as-
sociativa em institui-

ções ligadas à inclusão debateram 
questões de empregabilidade de 
pessoas com de� ciência e incapa-
cidade com a deputada do Partido 
Animais e Natureza (PAN), Inês Real.

A reunião surge após um co-
municado enviado ao Governo por 
Adão Barbosa, presidente da de-
legação de Paredes da Associação 

Portuguesa de De� cientes, Cristia-
no Magalhães, embaixador da As-
sociação Salvador e associado da 
APD, Gonçalo Novais, diretor do jor-
nal Pena� el Magazine e Vítor Lopes, 
dirigente da Inclusão Sobre Rodas 
Associação, a pedir medidas de pro-
teção do emprego de pessoas com 
de� ciência em tempos de crise. 

Na nota de imprensa, os di-
rigentes explicam que o grupo 
parlamentar do PAN mostrou inte-
resse em conhecer os fundamen-
tos destas reivindicações, tendo a 
líder parlamentar do PAN pedido 
informações sobre o estado atual 

dos níveis de empregabilidade de 
pessoas com de� ciência e incapa-
cidade, a precaridade dos vínculos 
laborais que possa afetar este sec-
tor da população ou as di� culdades 
que, mesmo antes da crise sanitária, 
já se veri� cavam na inclusão laboral 
destas pessoas.

“É muito importante e anima-
dor que as várias forças políticas, 
nomeadamente as que tenham 
assento parlamentar, possam 
juntar-se ao debate e dar o seu 
contributo ao tema da melhoria 
da empregabilidade de pessoas 
com de� ciência. Neste âmbito, 
todas as visões e perspetivas po-
líticas são convidadas a juntar-se 
para propor medidas efetivas so-
bre este tema, para serem inseri-
das no orçamento suplementar a 
ser apresentado em breve”, subli-
nham.

Na reunião, os subscritores de-
fenderam também a importância 
de dar prioridade à manutenção de 
todo o tipo de postos de trabalho já 
existentes, com a prorrogação auto-
mática, por períodos de, pelo me-
nos, um ano, tanto de contratos a 
prazo como de medidas de apoio à 
contratação ou realização de traba-
lho socialmente necessário (os CEI 
e CEI+) e a necessidade de avaliar a 

operacionalização das medidas de 
apoio à contratação, com o objetivo 
de identi� car possíveis obstáculos 

burocráticos que possam atrasar 
processos vitais para a vida destas 
pessoas.
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Entre janeiro e março deste ano, os 
paredenses encaminharam para a 
reciclagem mais de 840 toneladas 
de lixo, mais 175 toneladas do que 

no mesmo período do ano passado.
Segundo a autarquia, que cita o relatório 

Paredes reciclou mais
no primeiro trimestre de 2020

Francisco Leal
vereador do ambiente da C. M. Paredes

Trimestral da Reciclagem no Vale do Sousa, 
divulgado pela Ambisousa, a taxa de recicla-
gem do concelho de Paredes no primeiro tri-
mestre de 2020 foi de 34,47%. 

“Estes valores revelam que Paredes 
tem estado a seguir um caminho assertivo 
que permite o cumprimento das metas de 
reciclagem de embalagens”, salienta o vice-
-presidente da câmara de Paredes, responsá-

vel pelo pelouro do Ambiente.
Francisco Leal, sublinha, ainda, que  “é 

igualmente importante que os munícipes 
paredenses continuem a contribuir para 
os bons hábitos de reciclagem, separando 
as embalagens em casa. No regresso à pos-
sível normalidade do pós-pandemia, tere-
mos de continuar este esforço de superar 
os desa� os da sustentabilidade ambiental 
e focarmo-nos no compromisso de aumen-
tar a taxa de reciclagem”.

De janeiro a março de 2020, a Ambisousa re-
cebeu 869,08 toneladas, sendo 139,32 toneladas 
de plástico, 391,94 toneladas de papel, 287,42 
toneladas de vidro, 18,60 toneladas de sucata, 4 
toneladas de resíduos de equipamentos elétri-
cos e eletrónicos (REEE) e 27,8 toneladas de col-
chões, provenientes dos munícipes de Paredes. 

A Junta de Freguesia de Lordelo, no âmbito das comemora-
ções do XVII aniversário da elevação de Lordelo à categoria de 
cidade, lançou um concurso de fotogra� a, através da rede social 
facebook.

“Porque entendemos que a Cidade de Lordelo se consti-
tui como um lindo modelo fotográ� co, o tema escolhido foi 
precisamente “Olhar Lordelo…” numa perspetiva de captar 
a freguesia pela lente de uma máquina fotográ� ca e a sensi-
bilidade do fotógrafo”, explica a junta de freguesia na sua pági-
na o� cial do facebook.

Há prémios para os primeiros três classi� cados, um diploma 
e vales de compras que poderão ser utilizados nas lojas aderen-
tes da plataforma “Comprar em Lordelo”.

As inscrições podem ser efetuadas até ao próximo dia 20 de 
junho e as votações decorrem entre os dias 21 e 28 de junho.

Concurso de fotogra� a
assinala elevação de Lordelo a cidade

Texto

HELENA NUNES

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa 
(CHTS) recebeu seis camas de cuidados intensi-
vos para reforçar a unidade hospitalar. 

O CHTS diz que é mais um gesto da “fan-
tástica generosidade da sociedade no re-
cente período de combate à Covid-19”.

O material foi oferecido por uma empresa 
portuguesa. “É um investimento conside-
rável e que vai signi� car uma melhoria na 
prestação assistencial à nossa enorme po-
pulação de referência”, acrescenta o CHTS.

Paços de Ferreira
Rotunda construída 

junto à Mata Real
Arrancaram na semana passada as obras 

de construção da futura rotunda na Rua 
Ponte Real, em Paços de Ferreira, projetada 
pela câmara municipal e paga pelo Grupo 
Cárnicas Roig, proprietário das lojas Merca-
dona, que está a construir um espaço co-
mercial no concelho.

Segundo a autarquia, a construção desta 
rotunda vai melhorar a acessibilidade ao es-
tádio Capital do Móvel, piscinas municipais e 
outros equipamentos, proporcionando me-
lhor � uidez na circulação rodoviária, e refor-
çar a segurança rodoviária, num local marca-
do, ao longo dos anos, por muitos acidentes.

O trânsito automóvel � cará condicionado 
durante algum tempo e a câmara municipal 
apela à compreensão dos cidadãos e auto-
mobilistas sobre os transtornos causados pelo 
condicionamento temporário do trânsito.

CHTS recebe donativo
de material

Homem identi� cado 
pelo furto

de bens alimentares 
Um homem de 31 anos foi identi� cado 

pela GNR de Pena� el por furtar alimentos 
de um estabelecimento comercial, em So-
breira, Paredes. 

Segundo a GNR, as diligências policiais 
foram realizadas após uma queixa apresen-
tada no dia 28 de maio, relacionada com um 
crime de furto de bens alimentares, através 
de arrombamento de porta, num valor esti-
mado de 2.500 euros. 

Durante a ação policial foi realizada uma 
busca domiciliária onde foi apreendido par-
te dos bens alimentares furtados.

O suspeito com antecedentes criminais 
pela prática de crimes desta natureza foi 
constituído arguido e os factos remetidos ao 
Tribunal Judicial de Paredes.
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22 empresas de
Paredes receberam

selo “Clean and Safe”
No concelho de Paredes há 22 

estabelecimentos que receberam 
o selo “Clean and Safe” do Turismo 
de Portugal que assegura o cum-
primento dos requisitos de higiene 
e limpeza no contexto da Covid-19.

Os 22 selos foram atribuídos a 
empreendimentos turísticos, em-
presas de animação turística, agên-
cias de viagem, cafés e restaurantes 
do concelho até ao � nal de maio.

Esta iniciativa do Turismo de 
Portugal visa "reforçar a con� ança 
e a segurança do turista no des-

tino e contribuir para retomar a 
atividade dos agentes turísticos, 
que em Paredes esperamos seja 
uma retoma breve e segura”,  sa-
lienta Beatriz Meireles, vereadora do 
Turismo e da Dinamização Cultural.

Com validade de um ano, o selo 
é gratuito e opcional. Pode ser obti-
do na plataforma digital do Balcão 
do Empreendedor, após a validação 
do compromisso feito online, as em-
presas � cam autorizadas a utilizar o 
selo, seja nas instalações físicas ou 
canais de divulgação e venda.

Aconstrução da linha 
ferroviária do Vale 
do Sousa, que fará a 
ligação de Valongo a 

Felgueiras, passando por Paços de 
Ferreira, Paredes e Lousada, terá um 
custo de 181 milhões de euros. A 

Linha do Vale do Sousa custaria 181 milhões de euros 
Distâncias encurtadas

Segundo o estudo da CIM, a nova linha do Vale do Sousa permitiria 
reduzir os níveis de tráfego e encurtar distâncias em relação ao Porto. A 
ligação Felgueiras-Porto, por exemplo, passaria a ser feita em 51 minutos. 
Lousada-Porto em 43 minutos e Paços de Ferreira-Porto em 35 minutos. 

Recorde-se que desde 2018 os autarcas de Felgueiras, Lousada, Pa-
ços de Ferreira, Paredes e Valongo têm vindo a defender o projeto junto 
do Governo. O Estudo Técnico da obra está previsto no Plano Nacional 
de Investimentos 2020/2030.

conclusão é de um estudo realizado 
pela Comunidade Intermunicipal 
(CIM) do Tâmega e Sousa que será 
apresentado ao Governo.

Segundo o estudo da CIM, que 
foi, entretanto, apresentado aos 
presidentes de câmara da região, 
o projeto prevê um investimento 
inicial em infraestruturas de 181,2 
milhões de euros e em material cir-

culante de 27,4 milhões de euros, 
estimando-se um aumento de 7 mi-
lhões de passageiros por ano na CP. 

A infraestrutura representaria 
um custo de exploração e manu-
tenção de mais de cinco milhões de 
euros por ano, gerando receitas de 
mais de nove milhões de euros, que 
representaria um resultado positivo 
de quatro milhões de euros por ano.

A maior parcela do investimento 
seria para a construção do traçado até 
Felgueiras, no valor de 77,8 milhões 
de euros, seguida da componente 
“viadutos e pontes” (40,6 milhões) e 
da construção de estações subterrâ-
neas (30 milhões). Na segunda fase, 
entre Felgueiras e Amarante, o inves-
timento no traçado seria de 37,9 mi-

lhões de euros, seguido de 30 milhões 
para as estações subterrâneas.

Saindo da linha do Douro em 
Valongo o projeto prevê linhas 
com paragens em Gandra, Lordelo, 
Paços de Ferreira, Freamunde, Lou-
sada e Felgueiras. Na segunda fase, 
prosseguirá para Lixa, Hospital (de 
Amarante) e Amarante.
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Casa da Cultura
e Biblioteca de Paredes

reabriram ao público

Presidente do CDS-PP visitou comércio em Paredes

Caminhos � orestais
melhorados para ajudar

no combate aos incêndios
Rota do Românico

lança nova aplicação móvel

cia da doença na população, identi� cando 
indivíduos que estiveram em contacto com 
o vírus e desenvolveram anticorpos mesmo 
na ausência de qualquer sintoma”, sublinha 
a instituição na mesma nota, acrescentando 
que o exame laboratorial é feito em amostra 
de soro, após colheita sanguínea.

Segundo as Clínicas de saúde Nuno Men-
des, os utentes que tenham apresentado sin-
tomas sugestivos do vírus, mas que não te-
nham sido submetidos a teste por RT-PCR, de-
vem realizar o teste imunológico à Covid-19, 
assim como pessoas assintomáticas que 
possam, ou não, ter tido contacto com doen-

O município de Paredes está a executar 
trabalhos de bene� ciação em mais de 30 
quilómetros de caminhos � orestais. 

Segundo a autarquia, os trabalhos estão a 
ser feitos em articulação com os comandos das 
corporações de bombeiros do concelho para 
ajudar no combate aos incêndios � orestais.

As freguesias abrangidas são Astromil, 
Baltar, Cete, Duas Igrejas, Parada de Todeia, 
Paredes, Mouriz, Vila Cova de Carros, Rebor-
dosa e Vandoma.

O objetivo é “melhorar a intervenção 
e a rápida ação dos bombeiros nos fogos 
rurais e diminuir o impacto dos incêndios 
� orestais no concelho”, sublinha o verea-
dor da Proteção Civil, Elias Barros.

Clínicas Nuno Mendes realizam
testes imunológicos à Covid-19

As Clínicas Nuno Mendes já se encon-
tram a realizar, desde o dia 1 de junho, tes-
tes imunológicos à COVID-19, por marca-
ção prévia, nas suas instalações de Penafiel 
e do Porto.

Em nota de imprensa, o grupo de saúde 
explica que o teste serológico quantitativo 
para pesquisa de anticorpos anti-SARS-CoV-2: 
IgG e IgM é disponibilizado nas Clínicas Nuno 
Mendes, em parceria com os laboratórios do 
grupo A�  dea.

“Os testes disponibilizados pelas Clíni-
cas são de extrema importância, pois per-
mitem dar com maior detalhe a prevalên-

tes con� rmados e utentes com alta suspeita 
clínica para COVID-19, mas com resultado de 
RT-PCR negativo.

Os testes imunológicos também podem 
ser realizados por quem necessite de obter 
um estudo epidemiológico.

A realização da colheita para detenção de 
COVID-19 necessita de ser previamente mar-
cada e apresenta horários distintos conforme 
a preferência de localização.

“Esta nova atividade é adaptada à nova 
realidade que enfrentamos preservando a 
segurança de todos nomeadamente de 
pro� ssionais e utentes”, acrescenta.

A Casa da Cultura e a Biblioteca de Pare-
des reabriram ao público no início de junho, 
mas com algumas restrições.

Na Casa da Cultura o acesso às salas de 
exposições é permitido a cinco pessoas si-
multaneamente, mantendo o distanciamen-
to social entre visitantes. O piso superior na 
galeria tem capacidade para 10 visitantes. Já 
no auditório poderão estar 12 pessoas e no 
an� teatro exterior 27 pessoas sentadas.

“É ainda obrigatório o uso de másca-
ra durante todo o período de permanên-
cia no edifício, a desinfeção das mãos à 
entrada, o distanciamento social entre 
visitantes durante todo o percurso e a eti-
queta respiratória”, informa a autarquia.

Na biblioteca de Paredes também é obri-
gatório o uso de máscara e luvas para consul-
tar jornais, livros e documentos de arquivo, a 
desinfeção das mãos à entrada, o distancia-
mento social entre visitantes e etiqueta res-
piratória.

O presidente da CDS-PP, 
Francisco Rodrigues dos Santos, 
visitou no passado dia 28 de 
maio, o comércio da cidade de 
Paredes e apresentou propostas 
para estimular a atividade eco-
nómica.

Para o líder centrista, “a pro-
posta que o CDS apresentou 
ao governo, que passa pela 
injeção direta de € 15.000,00 
pelo Estado às empresas que 
por decreto foram forçadas a 
encerrar, é fundamental para 

a sobrevivência das empresas”.
Segundo a Comissão Política do CDS-Pa-

redes, Francisco Rodrigues dos Santos fez um 
périplo por estabelecimentos comerciais da 
cidade e recebeu mensagens de apoio, no 
que diz respeito às medidas que o CDS apre-
sentou, como a inclusão dos sócios-gerentes 
no lay-o�  simpli� cado ou o pagamento da 
dívida do Estado aos fornecedores.

O dirigente foi acompanhado pelo secre-
tário-geral do partido, Francisco Tavares, pelo 
presidente do CDS-Paredes, José Miguel Gar-
cez e pelo vice-presidente concelhio, Jorge 
Ribeiro da Silva.

ARota do Românico lan-
çou uma nova versão 
da sua aplicação para 
telemóvel e tablet, dis-

ponível para os sistemas Android e 
iOS em quatro idiomas. 

A aplicação faculta uma vasta 
informação georreferenciada e mul-
timédia, sobre a Rota do Românico e 
a oferta turística, alojamento, restau-
ração, locais de interesse, eventos, 
etc., do seu território de in� uência, 
no Norte de Portugal.

“A ferramenta permite acesso a 
conteúdos textuais e áudio, fotos, 

vídeos, mapas realidade aumentada e visi-
tas virtuais, entre outras funcionalidades, 
com um design apelativo marcado pelas úl-
timas tendências”, refere o comunicado.

A nova aplicação foi co� nanciada pelo 
Turismo de Portugal, no âmbito da operação 
“Capacitar e Valorização Turística da Rota do 
Românico”, aprovada pelo Valorizar – Linha de 
Apoio à Valorização Turística do Interior.

A Rota do Românico é composta por 58 
monumentos distribuídos por 12 municípios 
(Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico 
de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco 
de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Pe-
na� el e Resende)
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Os Bombeiros Voluntá-
rios de Paredes assina-
laram, no passado dia 1 
de junho, 136 anos de 

existência de uma forma simples por 
força da pandemia da Covid-19.

De manhã realizou-se simboli-
camente o hastear das bandeiras no 
quartel, uma prática comum em to-
dos os aniversários. Ao � nal do dia ele-
mentos da direção e o comandante 
rumaram ao cemitério local para ho-
menagear os bombeiros e diretores já 
falecidos. À noite, o pessoal de serviço 
cantou os parabéns à instituição. 

“Foram três ligeiros aponta-
mentos. Gostaríamos que fosse 
diferente, mas pelo respeito que 
as pessoas nos merecem e pela 
forma como todos, em conjun-
to, conseguimos minimizar esta 
situação não seria correto estar-
mos com grandes festividades”,
explica o comandante José Morais, 

Bombeiros Voluntários de Paredes
assinalaram 136.º aniversário

admitindo que o que � ca é o senti-
mento de dever cumprido. 

“Até ao momento não tivemos 
nenhum bombeiro ou membro 
da direção afetado e isso deve-se 
também ao investimento signi� -
cativo que a direção fez em equi-
pamentos de proteção individual 
e à forma como gerimos o nosso 
plano de contingência. A melhor 
prenda para mim, enquanto co-
mandante, é saber que os bombei-
ros ultrapassaram a situação e que 
estamos todos bem e seguros”.

O presidente da direção, Mário 
Sousa, admite que a habitual ceri-
mónia não foi realizada por razões 
de contenção sanitária, mas tam-
bém � nanceira da associação, que 
nos últimos meses registou uma 
quebra de serviços superior a 80%. 

“Estimo que a nossa perda de 
faturação vá ultrapassar este ano 
os 90 mil euros. E continuamos a 
ter despesas � xas com os seguros 
das viaturas e o pessoal que são 
a maior fatia do bolo. Mas vamos 

tentar vencer esta situação. Se 
houver condições faremos uma 
ceia de Natal mais alargada para 
assinalar aí também o aniversá-
rio”, sublinha o dirigente.   

Além das habituais medalhas e 
condecorações a vários soldados da 
paz, os bombeiros de Paredes iam 
celebrar o 136.º aniversário com a 
bênção da nova ambulância do posto 
de emergência médica, que foi recen-
temente renovado, e a apresentação 
da viatura mais antiga da corporação, 
que foi também ela restaurada. 

Para José Morais este 136.º ani-
versário era também especial porque 
marca os 20 anos enquanto coman-
dante da corporação. “Para mim é 
também um marco importante, são 
20 anos à frente desta corporação e 
sinto-me muito orgulhoso pelo tra-
balho que temos feito, em conjunto 
com a direção e com os bombeiros 
e os associados. Esta é uma asso-
ciação estável já com muita idade, 
mas também com muito futuro”, 
sublinha.

Bombeiros Voluntários de Paredes

— Base de apoiologístico —
Com uma nova época de in-

cêndios à porta, os bombeiros de 
Paredes já começaram a preparar 
o dispositivo de combate para dar 
resposta às ocorrências na região. 
José Morais admite que este ano a 
base de apoio logístico teve de ser 
adaptada às novas regras de higie-
ne e segurança impostas pela Dire-
ção-Geral de Saúde (DGS).

“Tivemos de criar circuitos in-
dependentes e condições de sepa-

ração física que já estão em pleno 
e isso exigiu de nós uma grande 
concentração para não estarmos a 
perigar o bom trabalho que se fez 
até agora”, sublinha o comandante, 
assumindo que a capacidade máxi-
ma foi reduzida em 50%, de 100 para 
50 pessoas, para assegurar todas as 
condições de segurança aos bom-
beiros de outras corporações que 
� cam ali alojados durante o período 
de combate a incêndios.
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Éde conhecimento geral que o sol 
apresenta diversos benefícios. 
Para além de potenciar a síntese 
de vitamina D e a � xação de cál-

cio, essenciais à estrutura óssea, tem ação 
antidepressiva, através da produção de 
hormonas que conferem bem-estar. No en-
tanto, a exposição solar pode, para algumas 
pessoas, causar sensibilidade ou alergia, 
também denominada por fotoalergia e fo-
todermatose, que acontece quando o siste-
ma imunitário se torna reativo aos raios ul-
travioleta, provocando um conjunto de afe-
ções da pele, após a exposição solar, devido 
a uma sensibilidade anormalmente elevada 
à luz. Embora não exista, ainda, uma origem 
para este problema, sabe-se que a alergia 
pode ser desencadeada por fatores genéti-
cos, pela administração de alguns medica-
mentos, pela aplicação tópica de produtos 
cosméticos e perfumes, que possuem, na 
sua composição, certos químicos. A alergia 
é mais propícia em peles claras e em tempe-
raturas mais elevadas.

Os sintomas variam, tendo em conta o 
tipo de alergia, sendo a erupção cutânea 
fotoalérgica a mais frequente, afetando, 
principalmente, mulheres entre os 20 e os 
35 anos. Nesta condição, a pele adquire pe-
quenas erupções vermelhas, com prurido 
nas partes expostas do corpo. A erupção 
polimorfa à luz caracteriza-se pelo surgi-
mento de vesículas e manchas vermelhas 
com forte comichão, nas zonas do pescoço, 
rosto, membros e atrás das orelhas. Na ur-
ticária solar, poucos minutos de contacto 
com o sol são su� cientes para que surja 
uma placa rosácea elevada sobre a pele, 
que atinge todo o corpo, principalmente 
nas áreas expostas. Já a fotossensibiliza-
ção manifesta-se através de erupções cutâ-
neas vermelhas ou vesiculosas, com muito 
prurido em toda a superfície da pele, em 
consequência do contacto com agentes fo-
tossensibilizadores, como medicamentos, 
plantas medicinais e cosméticos.

Face a este problema, a abordagem 
preventiva é a mais adequada, embora 
possam ser usados medicamentos espe-
cí� cos, como antioxidantes e imunomo-
duladores, é recomendável a utilização 
de protetor solar com um � ltro elevado, 
hipoalergénicos, com índice de proteção 
elevado e contra a radiação UVA e UVB, a 
utilização de roupa de manga comprida, 
chapéu, óculos de sol e guarda- sol,  evitar 
a exposição em horas de maior calor, das 
11h às 17h, aumentar a hidratação e inges-
tão de alimentos ricos em betacaroteno, 
como cenoura, abóbora, manga e papaia. 
É, também, importante que privilegie as 
exposições temporárias e progressivas, 
principalmente no início do verão.

Para que o sol seja disfrutado ao máxi-
mo, é essencial que tome uma atitude pre-
ventiva, de forma a realizar uma exposição 
solar segura. Se o problema persistir, é acon-
selhável recorrer a um médico especialista.

Departamento de Enfermagem
CLÍNICA NUNO MENDES

Alergia ao Sol:
O que é, como se classi� ca

e como posso prevenir?

ACâmara Municipal de Paredes 
está a construir passeios em 
diversas ruas e vias do conce-
lho com o objetivo de melhorar 

as condições de mobilidade e segurança de 
peões.

As empreitadas totalizam um investi-
mento de 5.314.085,62 euros no âmbito da 
implementação do Plano Estratégico de De-
senvolvimento Urbano do Concelho (PEDU), 
sendo o valor comparticipado a 85% pelo 
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Regional.

Segundo a autarquia, as candidaturas já 
estão aprovadas ao abrigo do programa Prio-
ridade do Investimento 4.5 Mobilidade Sus-
tentável do Portugal 2020.

Este investimento na mobilidade urbana 
sustentável visa essencialmente “a melhoria 
da rede pedonal do Concelho de Paredes, 
apostando na construção de novos pas-
seios de modo a criar melhores condições 
de segurança na circulação de peões e à 
circulação rodoviária e apostar na mobili-
dade inclusiva, promovendo simultanea-
mente a eliminação progressiva de zonas 
perigosas e de risco e reduzindo os índices 
de sinistralidade", assegura o presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre Almeida.

Paredes investe mais de 5 milhões
de euros na construção de passeios 

Das 27 empreitadas lançadas, a executar 
no prazo de 1 ano, sete obras de construção 
de passeios estão já a decorrer nas freguesias 
de Astromil, Duas Igrejas, Cete, Lordelo, Gan-
dra e Paredes (Bitarães).

O município teve em linha de conta os ar-
ruamentos com per� l rodoviário muito movi-
mentado, sem passeios e com valetas fundas, 
fazendo com que os peões utilizem a faixa de 

rodagem, com evidentes condições de risco.
A construção destes passeios irá  "criar 

condições para que a circulação pedonal 
se faça de modo mais seguro e inclusivo. As 
infraestruturas como a instalação de uma 
rede de drenagem das águas pluviais tam-
bém contribuirá para o aumento da segu-
rança da circulação rodoviária", acrescenta 
a autarquia. 

O Tribunal de Pena� el vai receber, a partir 
do próximo dia 1 de setembro, o Juízo de Ins-
trução Criminal, que se junta às demais valên-
cias já existentes na sede do Tribunal Judicial 
da Comarca do Porto Este.

Em comunicado, a autarquia de Pena� el 
sublinha que a portaria n.º 132/2020 que de-

Tribunal de Pena� el acolhe juízo
de instrução criminal em setembro

termina a entrada em funcionamento daque-
la valência foi publicada em Diário da Repú-
blica de 28 de maio.

O presidente da câmara de Pena� el con-
gratulou-se com a con� rmação do anúncio, 
destacando que resulta de uma união de es-
forços entre o Governo e a autarquia.

“É revelador da importância de Pena� el 
na região e resulta de diversos esforços rea-
lizados pela Câmara Municipal, em perma-
nente articulação com o Ministério da Justi-
ça e com Armanda Gonçalves, Juiz Presiden-
te do Tribunal da Comarca do Porto Este”, 
sublinhou Antonino de Sousa, defendendo 
que esta é uma excelente prenda de aniversá-
rio para a cidade, que assinala 250 anos.

“Neste tempo difícil que estamos a vi-
ver, é ainda mais importante, não só man-
ter como, ganhar a presença de serviços 
públicos de grande relevo para o território, 
e a autarquia está naturalmente muito sa-
tisfeita com esta decisão”.

A instalação do Juízo de Instrução Crimi-
nal do Tribunal Judicial da Comarca do Porto 
Este em Pena� el surge na sequência das obras 
efetuadas no Quartel da GNR de Pena� el que 
irão permitir a mudança do Departamento de 
Investigação e Ação Penal para essas novas 
instalações. 

Essas obras vão permitir “melhorar signi� -
cativamente a funcionalidade da justiça cri-
minal no Tribunal da Comarca do Porto Este”.  

Um homem de 52 anos foi detido, a 3 de 
junho, por posse ilegal de armas e condução 
sob efeito do álcool, no concelho de Paços de 
Ferreira.

Segundo a GNR, foram recebidas diversas 
denúncias sobre um homem a fazer-se passar 
por inspetor em diversos estabelecimentos 

comerciais, na localidade de San� ns, e a im-
portunar e ameaçar clientes.

Os militares da GNR acabaram por in-
terpelar o suspeito enquanto conduzia. 
O homem tinha em sua posse três facas, 
um machado e um macaco, que “serviu 
de imitação de uma arma de fogo para 

ameaçar diversas pessoas. Foi também 
submetido ao teste do álcool, tendo acu-
sado uma taxa superior a 1,2 gramas por 
litro de sangue”.

O homem acabou detido e sujeito a ter-
mo de identidade e residência. As armas fo-
ram apreendidas. 

Detido por posse ilegal de armas
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A pandemia da Covid-19 
condicionou as comemora-
ções do 39.º aniversário da 
Casa do Pessoal Padre Amé-
rico - Vale do Sousa. Ainda 
assim, foi realizada uma ses-
são simbólica no auditório 
do Hospital Padre Américo, 
onde foram entregues lem-
branças aos profissionais 
que completaram 25 anos 
de associativismo e aos as-
sociados e antigos diretores 
já falecidos.

Foi ainda apresentado 
um quadro com fotogra� a do 
anterior presidente, um vídeo 
com desenhos enviados por 
106 crianças e entregues os 
prémios “Gratidão”.

“Temos vivido um 
tempo difícil, insólito, so-
frível, inimaginável, no 
qual, de uma forma glo-
bal, ficámos privados de 
confraternizar, de reunir, 
de conviver, de cumpri-
mentar…Com o sentido 
de abnegação que carac-
teriza os profissionais e 
com o sentido de missão 
que vem mais facilmente 
acima nestas alturas de 
adversidade, ninguém se 
furtou ao dever de aju-
dar quem precisa e entre 
sorrisos, choros, inquie-
tações, dúvidas, alegrias, 
quebras de ânimo e novos 

Casa do Pessoal Padre Américo assinalou 
39.º aniversário com homenagens 

levantamentos, podemos 
dizer que o resultado con-
seguido foi francamente 
positivo”, defendeu o pre-
sidente da direção Fernan-
do Vieira.

Aos profissionais de 
saúde de cada uma das Uni-
dades Equipas Linha COVID 
foi atribuído o prémio “Gra-
tidão”.

A Casa do Pessoal agra-
deceu ainda às várias em-
presas, associações, par-
ticulares e autarquias que 
doaram géneros alimen-
tares e equipamentos de 
proteção individual (EPI’s). 

“Com a colaboração de 
empresas, sociedade civil 
e concessionária do bar 
do Pessoal, foram servi-
das pela Casa do Pessoal 
8.782 refeições (32.369 
artigos alimentares)”,
acrescenta a associação, 
lembrando que foram tam-
bém distribuídas pelos seus 
associados mais de duas mil 
máscaras sociais.

A Casa do Pessoal do 
Hospital Padre Américo - Vale 
do Sousa, é uma associação 
sem � ns lucrativos, fundada 
a 26 de maio de 1981, com 
o objetivo de proporcionar 

benefícios sociais, culturais e 
recreativos aos seus associa-
dos, organizar a Festa de Na-
tal destinada aos � lhos dos 
seus associados e a Ceia de 
Natal aos associados, garan-
tir o funcionamento do bar 
do pessoal, no âmbito para 
fornecimento de serviços 
de cafetaria aos associados 
e a constituir, entre outros, 
meios necessários para as-
sistência materno-infantil e 
pré-escolar aos � lhos dos as-
sociados.

A associação tem 1.011 
sócios ativos e 455 sócios 
aposentados.

Tribunal proíbe deposição de resíduos
importados de Itália no aterro de Lousada

OTribunal Ad-
m i n i s t r a t i v o 
e Fiscal e Pe-
na� el proibiu a 

deposição de resíduos indus-
triais importados de Itália no 
aterro de Lustosa, dando pro-
vimento à providência caute-
lar apresentada pela câmara 
de Lousada.

Segundo o autarca Pedro 
Machado, a RIMA (entida-
de gestora) foi “intimada a 
abster-se, de imediato, de 
desenvolver qualquer ativi-
dade relativa ao transporte 
e deposição em aterro de 
todos os resíduos, com ex-
ceção dos originados no 
território nacional”.

Em comunicado, o presi-
dente da autarquia garante 
ainda que a Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA) foi 
intimada a “proibir a RIMA a 
desenvolver qualquer ativi-

dade relativa à transferên-
cia de resíduos provenien-
tes de Itália”.

Na semana passada, a 
câmara de Lousada voltou a 
requerer em tribunal a proibi-
ção do processo depois de o 
PSD-Lousada ter denunciado 
ao presidente da autarquia 

que estavam a ser depositados 
materiais no aterro, mesmo 
depois de o Governo ter sus-
pendido, a 17 de maio, todas 
as autorizações para a entrada 
de novos resíduos no país.

A autarquia congratu-
la-se com a decisão, mas 
lamenta que tenha sido ne-

cessário recorrer ao poder 
judicial para “travar uma 
grosseira violação da le-
galidade” que, de outro 
modo, ameaçava continuar 
perante o desrespeito da 
RIMA e a inação das entida-
des licenciadoras e � scali-
zadoras”.

Texto

HELENA NUNES
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O jornal O PAREDENSE vai iniciar neste número uma nova rubrica com o objetivo de dar voz aos pequenos e grandes 
empresários do nosso concelho e abordar os novos desa� os que enfrentam nesta nova fase de descon� namento. 

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

Proteção e esperança. Os ingredientes da
Mercearia Cunha para ultrapassar a crise

Proteção é a palavra de ordem 
na mercearia Cunha para se 
adaptar à nova realidade e ao 
contexto da Covid-19. Nesta 

loja de bairro bem no coração da cidade 
de Paredes as incertezas dos novos tempos 
não abalam a esperança de quem gere um 
negócio com portas abertas há 47 anos.

“Esta casa já passou por várias crises. 
Estamos habituados a lidar com cená-
rios difíceis e acredito que as coisas não 
vão ser assim tão dramáticas. Diziam em 
tempos que as mercearias iam ter uma 
morte prematura, mas quem se souber 
adaptar aos novos tempos sobrevive”, 
defende Ricardo Cunha que gere o negócio 
criado pelo pai, Mário Cunha, em 1973.

“Quando o meu pai se estabeleceu 

em Paredes a minha mãe estava grávida de 
mim e por isso eu nasci aqui praticamente. 
Comecei a trabalhar na mercearia muito 
novo e em 2015 passei para a frente do ne-
gócio”. 

As circunstâncias da pandemia obrigaram 
a empresa a adaptar-se a uma nova realidade. 
Além do uso obrigatório de máscara, a entra-
da no estabelecimento passou a estar limita-
da a três pessoas e foi reforçada a rotina diária 
de desinfeção e limpeza.  

Ricardo Cunha comenta que a mercearia
“até ganhou um bocadinho” naquela fase 
inicial da pandemia que gerou grande rebo-
liço, com as pessoas a comprarem “muito de 
uma só vez”, mas “agora está tudo a regres-
sar à normalidade. As pessoas estão mais 
calmas”.

Entregas ao domicílio
cresceram cerca de 30%

Nos últimos três meses a mercearia refor-
çou a entrega de encomendas ao domicílio, so-
bretudo para os clientes mais antigos da casa, 
que viram neste serviço uma ótima alternativa 
para respeitar as regras de isolamento. 

“O pedido é enviado por email e a en-
comenda é entregue por nós em casa do 
cliente. Estamos a falar de uma subida de 
cerca de 30% nos últimos meses. Chega-
mos a entregar cerca de 100 encomendas 
por semana aqui na cidade”.  

Com o cenário do Covid-19 a perdurar no 
dia a dia das empresas durante os próximos 

tempos, Ricardo Cunha acredita que o pe-
queno comércio será cada vez mais uma al-
ternativa às grandes superfícies comerciais. 
“Aqui as pessoas encontram todo o tipo de 
produtos com a diferença de que o atendi-
mento é mais personalizado. Os clientes 
são nossos amigos ou vizinhos e a forma 
como os recebemos faz toda a diferença”. 

“A simpatia sempre foi uma ima-
gem desta casa”, sublinha também Mário 
Cunha, que aos 78 anos, continua a servir os 
clientes com a mesma paixão pelo negócio. 
“Isto foi a minha vida. Se � casse em casa 
parado morria mais depressa. E aqui vejo 
pessoas, falo com clientes e vou distrain-
do a cabeça. São quase 50 anos de negó-
cio, mas acredito que ainda pode durar 
muito mais”.
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Papelaria e livraria Sarrabisco
con� ante na recuperação da economia

Apandemia trazida pela Co-
vid-19 tem provocado preo-
cupações que vão além da 
saúde. O cenário também 

afeta os negócios e o impacto já começa a 
ser sentido em várias empresas e sobretudo 
nos pequenos negócios que dependem das 
vendas diárias para sobreviver.

No concelho de Paredes o pequeno co-
mércio tenta recuperar e adaptar-se às no-
vas exigências sanitárias. 

José Rocha, proprietário da papelaria 

e gifts para festas de aniversário e os jogos de 
apostas desportivas online. Ainda assim, José 
Rocha sublinha que a mais-valia foi ter uma 
grande variedade de serviços, desde tirar uma 
fotocopia, comprar tabaco ou um jornal, fazer 
pagamentos pay-shop e a entrega de enco-
mendas com a DHL, a Vasp e a DPD. 

O empenho e a compreensão dos seus 
colaboradores foi também um factor deter-
minante, admite o empresário, mostrando-se 
otimista quanto à recuperação. “Acho que a 
crise não será assim tão grave. Trabalha-
mos muito com funcionários públicos, de 
tribunais, escolas, etc., que continuaram a 
receber durante este tempo. Houve muitas 
empresas na região que não fecharam e de 
uma forma geral os paredenses também 

Sarrabisco, assume que a adaptação não foi 
difícil, mas exigiu um investimento signi� ca-
tivo. As mudanças nas lojas de Paredes e Bita-
rães são visíveis logo à entrada, onde foi colo-
cado um dispensador de álcool gel e sinaléti-
ca no chão. “Também colocamos proteções 
nos balcões, acrílicos e indicações do uso 
de máscaras.  A entrada foi limitada a três 
pessoas de cada vez, e até compramos um 
produto especí� co para desinfetar a loja. 
Foi um esforço grande para cumprir ao 
máximo as normas que nos foram dadas. 

Os clientes têm sido 
exemplares”, sublinhou 
o comerciante, com es-
paço aberto há 13 anos.

Mesmo sem ter sido 
obrigado a fechar por-
tas, José Rocha assume 
que a faturação da loja 
de Paredes caiu cerca de 
60% a 70%, ao contrário 
de Bitarães que se con-
seguiu manter. Ainda as-
sim, o comerciante não 
recebeu qualquer apoio 
do Estado porque essa 
“ajuda deve ser usada 
por quem precisa mes-
mo." “Eu tinha alguns 
fundos de lado para 
situações como esta. 
O único apoio a que 
tentei concorrer foi o 
� nanciamento para 
os equipamentos de 
proteção, mas poucas 
empresas foram abran-
gidas”.

No seu negócio, a 
pandemia afetou sobre-
tudo a venda de prendas 

estão de parabéns pela maneira como 
se comportaram desde o início da pan-
demia. Acho que estivemos todos muito 
bem e os resultados estão à vista”.

Na Sarrabisco já se prepara o novo 
ano escolar, mesmo sem saber como vai 
ser, mas há que aproveitar esta altura do 
ano para dar mais um impulso ao negó-
cio. Ainda assim, José Rocha confessa 
ter um desejo para os próximos tempos. 
“Que as pessoas façam festas por todas 
as razões. Primeiro porque nos fazem 
bem em todos os sentidos e segundo 
porque há muitos negócios que vão 
ganhar com isso. E o meu é um deles. 
Além disso é um sinal de que estamos a 
regressar à normalidade”.  
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“Este era um ano es-
pecial. O ano que escolhe-
mos para celebrar o nosso 
amor perante todos os 
que nos são queridos. Tí-
nhamos tudo tratado até 
aparecer este convidado 
indesejado (Covid-19). 
O que era suposto ser 
uma das melhores fases 
da nossa vida tornou-se 
numa nuvem de incerte-
zas e tristezas. Queríamos 
um dia de amor, abraços e 
risos. Acima de tudo, que-
ríamos proporcionar isso 
aos nossos convidados. 
Decidimos adiar o casamento para agosto do próximo ano e assim que o fizemos sen-
timos um grande alívio. Foi a melhor decisão para todos porque a família e os amigos 
são de facto o que temos de mais importante na vida”.

“Quando veio o con� na-
mento devido ao coronaví-
rus nenhum de nós previa 
que adiar o casamento seria 
uma solução. Mas depois de 
falarmos com os membros 
mais chegados da família 
chegamos à conclusão que 
não havia condições de saú-
de para realizar a festa. O dia 
do casamento é um dia de 
festa e de felicidade e estas 
condições não se iriam pro-
porcionar este ano, pois as 
pessoas sentem medo. 

Depois de algumas noi-
tes sem dormir, decidimos 
adiar o nosso dia para o pró-
ximo ano. Quando contactamos os nossos convidados sentimos um grande alívio. Foi sem 
dúvida a melhor decisão que tomamos”.

Sociedade

Coronavírus: Alterações obrigam a adiar o sonho
Depois de vários meses encerradas, as igrejas retomaram no � nal de maio algumas atividades, entre as quais as missas, as visitas individuais e as con� ssões, mas com regras mais apertadas. Desde de março que quem tinha   
casamento marado viu a pandemia meter-se no meio das suas histórias de amor.
O PAREDENSE recolheu testemunhos de alguns casais de Paredes que, devido ao surto de Covid-19, se viram obrigados a adiar o casamento para “melhores dias”.

“Decidimos casar no dia 
10 de julho, porque era o 
dia de aniversário da nossa 
� lha Carolina. Então seria o 
nosso casamento, o batiza-
do e 3.º aniversário da nossa 
� lha. A decisão de adiar não 
se cingiu apenas ao facto de 
não conseguirmos tratar de 
tudo a tempo, mas princi-
palmente pela nossa saúde 
e dos nossos convidados. 

Sabíamos que muitos 
deles já não iriam pelo re-
ceio de contágio. Sendo a 
festa também da nossa � lha, como iriam as crianças brincar?

Não foi uma decisão difícil porque quando se trata da saúde temos de ser cons-
cientes, mas inicialmente foi dolorosa tendo em conta a nossa história de vida. Doeu 
mesmo muito quando a nossa filha pegou no convite e disse ‘mãe já não vou ter desta 
por causa do vírus’”.

“Marcamos a data do 
nosso casamento há qua-
se dois anos. Estava tudo 
previsto para o dia 9 de 
maio. Até que percebemos 
que o nosso sonho teria de 
ser adiado, por amor aos 
nossos. Felizmente, todos 
os fornecedores foram ex-
cecionais e não colocaram 
problema em adiar a festa 
para o próximo ano. 

Mas decidimos que o 
matrimónio podia aconte-
cer antes disso. E no dia 6 
de junho � zemos o nosso casamento na Igreja Matriz de Gandra, apenas com os familiares 
mais próximos. 

Não foi o dia que sonhamos, não usamos as roupas que tínhamos escolhido para o dia 
nem podemos brindar com todos os que queríamos, mas para o ano queremos fazer uma 
celebração religiosa onde tentaremos manter as tradições”. 

“Estamos juntos há 14 
anos e vivemos juntos há 
oito. Temos dois bebés, o 
Afonso de 34 meses e o 
Tomás de 21 meses. Ao 
fim deste tempo decidi-
mos casar e fazer o bati-
zado do Tomás no mesmo 
dia. Em março, quando a 
situação começou a ficar 
mais crítica, ponderamos 
adiar a cerimónia. Há mui-
to que ansiávamos este 
dia e, por isso, ficamos 
tristes e frustrados, mas 
nunca iriamos realizar o 
nosso casamento, saben-

do do risco que significava para nós e para os nossos convidados. 
Esperamos que esta situação melhore e que possamos casar ainda este ano. Indepen-

dentemente da data o que queremos é casar e que esse momento � que registado”.

Cátia Ferreira e Carlos Moreira, Parada de Todeia

Rita Mota e Fábio Carvalho, Lordelo
“Adiamos a data, não o 

amor. Planeávamos casar a 
11 de junho, mas a pande-
mia provocada pelo coro-
navírus trocou-nos as voltas 
ao destino que há muito 
vínhamos a delinear. Foi 
muito difícil tomar a deci-
são. À tristeza e ao desgosto 
juntou-se a preocupação de 
agendar uma nova data em 
que todos os fornecedores 
tivessem disponibilidade.

Nunca contamos passar 
por uma situação destas, 

mas sabemos que foi a melhor decisão que tomámos. Estaríamos a ser egoístas se avançás-
semos para a realização do nosso casamento. Não colocar os outros em perigo foi sempre 
a nossa preocupação. O casamento foi reagendado para 2 de junho de 2021, altura em que 
esperamos que já não se ouça falar em Covid-19, para que possa ser vivido sem medos e 
reticências”.

Sara Coelho e Henrique Andrade, Baltar

Claúdia Moreira e Paulo Sousa, Gandra

Deolinda Martins e Filipe Moreira, Recarei

Sara Moreira e Luciano Carneiro, Duas Igrejas

Texto
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“Em 2018 começamos 
a pensar num sonho. Esco-
lhemos o dia, os convida-
dos, as alianças, as meninas 
das alianças, as damas, os 
convites, a decoração do 
salão e da igreja, as � ores 
e as músicas para a cerimó-
nia. Estava tudo pensado 
ao pormenor para ser um 
dia perfeito, feliz e diverti-
do marcado para sempre 
na memória das pessoas 
que escolhemos para esta-
rem presentes. Até que este 
bichinho veio e desabou 
todo esse sonho.

50 dias antes do nosso grande dia tivemos de tomar a decisão mais difícil de adiar o 
nosso casamento para 9 de maio de 2021, precisamente um ano depois, pois queremos 
que seja um dia magní� co com todos bem e felizes, sem medos nem receios”.

“1 de maio de 2020 ia 
ser o grande dia. Em abril 
de 2018 começamos a 
preparar tudo. Primeiro 
escolhemos a quinta e o 
local do casamento, de-
pois idealizamos e entre-
gamos os convites. A es-
colha do vestido não foi 
fácil, mas já estava feita. 
A lua de mel foi a última 
coisa a ser planeada. Es-
tava quase tudo pronto, 
mas nada fazia prever o 
que aí vinha! Após colo-
carmos todas as cartas 
em cima da mesa decidi-
mos adiar o grande dia para o próximo ano.

Ainda não temos a data completamente de� nida. Esperamos que esta situação me-
lhore e que os casamentos comecem a ser realizados, havendo assim, talvez, mais datas 
disponíveis em 2021 para celebrarmos o nosso amor”.

PUB

Sociedade

Coronavírus: Alterações obrigam a adiar o sonho
Depois de vários meses encerradas, as igrejas retomaram no � nal de maio algumas atividades, entre as quais as missas, as visitas individuais e as con� ssões, mas com regras mais apertadas. Desde de março que quem tinha   
casamento marado viu a pandemia meter-se no meio das suas histórias de amor.
O PAREDENSE recolheu testemunhos de alguns casais de Paredes que, devido ao surto de Covid-19, se viram obrigados a adiar o casamento para “melhores dias”.

Ana Barbosa e Pedro Nunes, Vilela

Patrícia Silva e Vítor Bessa, Lordelo

Igreja reabre com con� ança 
e novas regras para os � éis

da Paz ou as alte-
rações no momen-
to da Comunhão, 
onde todos são 
convidados a co-
mungar na mão e 
em silêncio. 

“Para assegu-
rar que tudo está 
conforme o que 
nos é pedido” a 
igreja conta com 
a presença diária 
dos grupos paro-
quiais, para que 
na Igreja esteja 
sempre alguém 
afeto à paróquia, 
assim como dos 
grupos de acolhi-
mento, compostos 
por elementos do 
Secretariado Per-
manente do Con-
selho Paroquial de 
Pastoral, ajudados 
pelos grupos de 
acólitos, de prepa-
ração para o Cris-
ma, de catequis-
tas e do grupo de 
apoio à paróquia 
(GAP).

Para garantir a distância necessária en-
tre � éis a igreja teve de reduzir a sua capa-
cidade máxima e isso trouxe uma preocu-
pação acrescida com a falta de espaço. Para 
minimizar o problema, o Salão do Centro 
Pastoral foi preparado para ser “um prolon-
gamento da Igreja”, onde são transmitidas 
em direto todas as celebrações. “Graças a 
Deus. Temos lugar para todos. Se ainda 
for necessário, temos todo o adro que, 
a todo o momento, pode ser preparado 
com as mesmas preocupações de higiene 
e segurança”, garantiu o padre. 

Quanto a casamentos e batizados as 
regras exigidas são exatamente as mesmas, 
mas o Padre Arlindo Rafael assume que 
muitas destas celebrações foram adiadas, 
outras estão a ser remarcadas e algumas 
continuam há espera de mais informações 
e certezas.

AIgreja Matriz de Paredes reabriu 
portas aos � éis no passado dia 
30 de maio, que coincidiu com a 

Solenidade do Pentecostes e, também, com 
o encerramento do mês de Maria.

“Tudo foi preparado para acolher 
com dignidade e segurança todos os 
que querem celebrar a fé em comuni-
dade”, disse ao PAREDENSE, o padre Ar-
lindo Rafael. 

Depois da limpeza e desinfeção da igre-
ja e da colocação da sinalética obrigatória, 
as portas da igreja abriram com novas re-
gras de higiene e segurança. Além do uso 
obrigatório de máscara, a obrigatoriedade 
de desinfetar as mãos e o distanciamento 
físico (com exceção das pessoas da mesma 
família ou que vivam na mesma casa) há 
outras regras para as celebrações, como a 
ausência dos cumprimentos no momento 

“Estamos juntos há seis 
anos e noivos há quatro. Espe-
rávamos ansiosamente pelo 
dia 28 de agosto de 2020. 
Quando surgiram as primeiras 
notícias nem pensávamos no 
assunto. Mas com o desenrolar 
da situação tivemos de tomar 
a decisão mais difícil da nossa 
vida, adiar o nosso tão deseja-
do casamento. 

Como estamos a viver 
em França toda a logística 
necessária tornou-se impos-
sível. Apesar de tristes, sabe-
mos que a nossa decisão foi 
um acto de amor para com a 
nossa família e amigos. Para o 
ano será ainda mais feliz!”

Silvana Teixeira e Carlos Barbosa, Cristelo
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José Manuel Neves é o novo 
presidente da Associação de Fute-
bol do Porto. O até então vice-pre-
sidente venceu as eleições com 962 
votos a favor, 38 contra e 3 nulos.

José Neves foi o único candida-
to ao ato eleitoral e substitui assim 
Lourenço Pinto, que abandonou o 
cargo para assumir a presidência da 
mesa da Assembleia Geral da lista 
de Pinto da Costa, que foi reeleito 
como presidente do FC Porto.

O agora presidente da maior as-
sociação de futebol do país desem-
penha funções na AF Porto desde 
1987/1988 e explicou que pretende 
“dar continuidade ao trabalho 

PUBPUB

Está desfeita a dúvida. António Pe-
dro Silva vai avançar com a can-
didatura à presidência do União 
Sport Clube de Paredes. Depois 

da indecisão face ao ato eleitoral devido à 
pandemia da Covid-19, o emblema unionista 
decidiu agendar eleições para o próximo dia 
20 de junho. Até ao dia anterior é o prazo esti-
pulado para a entrega de listas.

O atual presidente decidiu recandida-
tar-se ao segundo mandato consecutivo e 
explicou ao jornal O PAREDENSE as razões 
que o fizeram avançar para a candidatura: 
“Depois de ter feito uma análise ao man-
dato e de ter feito um balanço que consi-
dero positivo, entendi que, numa altura 
como esta, não podia, em consciência, 
deixar o clube. Não que me ache insubs-
tituível, longe disso, mas as incógnitas 
que o amanhã nos trará serão resolvidas 
de forma menos difícil, mantendo em 
funções a equipa diretiva”.

Depois de uma paragem extensa na ativi-
dade desportiva, e que impediu a realização 
de eleições, o clube podia ter optado por uma 
comissão administrativa. No entanto, achou 
por bem manter o ato eleitoral. O solicitador 
paredense esclareceu porquê: “Há vários 
clubes que optaram por esse caminho, mas 

Pedro Silva recandidata-se
à presidência do USC Paredes

Texto

CRISTINA BORGES

para nós, o mais importante foi devolver a 
palavra aos sócios, porque o clube é deles 
e trabalhamos por eles e, naturalmente, 
dar a oportunidade a que outras persona-
lidades que eventualmente não estejam 
de acordo com o nosso trabalho possam 
de forma livre e democrática apresentar as 

suas propostas”.
Pedro Silva a� rma que a ideia passa por 

dar continuidade ao trabalho feito pela atual 
direção que, apesar de ainda não estar total-
mente decidida, manterá parte dos elemen-
tos do anterior mandato.

No clube desde 2013, António Pedro 

Silva dispõe-se a “estar ao leme” do mesmo 
por mais três anos, duração do mandato, 
que garante terem sido de “muito traba-
lho, mas sobretudo de ambição ânimo, 
mas também de humildade e de apren-
der com os erros”.

Olhando para trás, o presidente mos-
tra-se orgulhoso no “patamar” alcançado 
pelo União Sport Clube de Paredes: “Além 
das equipas seniores, hoje temos 300 
atletas da formação no futebol, 52 no 
basquetebol, 90 no hóquei em patins, 23 
no futsal, 60 na dança, e 20 no karaté. Ou 
seja, temos 5 modalidades, mais de 600 
pessoas que todos os dias se dedicam ao 
nosso clube”.

Quanto ao projeto de recandidatura, Pe-
dro Silva não tem dúvidas: “Queremos, de 
forma sustentável fazer crescer o clube, 
não apenas no número de modalidades, 
mas sobretudo no número de atletas, so-
bretudo na formação. Sem esquecer a nos-
sa escola 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”.

Ainda com muitas incertezas quanto à 
época desportiva, Pedro Silva deixou uma ga-
rantia: “Se ganharmos as eleições, o Eurico 
Couto será o treinador do União Sport Clu-
be de Paredes”.

No passado sábado, 6 de junho, os asso-
ciados do clube gandrense foram a votos. O 
ato eleitoral teve início às 11 horas, no Pavi-
lhão Municipal do Complexo Desportivo da 
Cidade de Gandra e contou com a participa-
ção de 35 dos cerca de 250 sócios em condi-
ções de votar.

A lista única encabeçada por João Moreira 
foi eleita por unanimidade. O cidadão gan-
drense, que já era vogal da direção anterior e 
sócio do clube há vários anos, é o novo presi-
dente do Aliança de Gandra. 

Da lista fazem parte a maioria dos mem-
bros da estrutura anterior, exceção para Rui 
Pinto que passa a primeiro vice-presidente e 
Paulo Melo que ocupa o cargo de segundo 
vice-presidente, orientado para o sector da 
formação.

Ainda no momento do acto eleitoral fo-
ram aprovadas as contas relativas ao ano de 
2019 e deliberado o aviso para o pagamento 
de quotas em atraso, sob pena de serem ex-
cluídos do estatuto de sócios.

José Neves
preside à AF Porto

João Moreira eleito novo
presidente do Aliança de Gandra

desenvolvido pela liderança do 
Dr. Lourenço Pinto”. José Neves 
acrescentou ainda que um dos prin-
cipais objetivos passa por construir 
uma academia nos próximos quatro 
anos: “Queremos criar condições 
às nossas seleções e aos nossos 
árbitros para terem um local onde 
treinar que será objetivamente a 
Academia da Associação. O local 
ainda não está de� nido, estamos 
a dialogar com os diversos muni-
cípios que integram a área metro-
politana do Porto para a de� nição 
desse local, mas é certo que será 
uma realidade dentro destes qua-
tro anos”.
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Sport Clube Nun’Álvares
O clube de Recarei é o primeiro do concelho a regressar aos treinos. As equipas de Sub15, Sub17 e Sub19 vão retomar os trabalhos de forma condi-

cionada e de acordo com as normas estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde.
O início dos treinos dá-se depois dos cargos de treinadores estarem praticamente fechados. Do clube saiu Pedro Carvalho, ex-treinador dos Sub19, 

cargo que será assumido por Anthony Lopes. 
Quanto a entradas, Romão Meireles regressa ao emblema recaredense para orientar a equipa de Sub13 e Hugo Paulo será o responsável pela equi-

pa de Sub10, que será criada na próxima época.
Falta decidir quem ocupará o cargo de treinador da equipa de Sub17, decisão que ainda “não está fechada”. 

Entradas e saídas na formação
dos clubes da Elite e da Honra

ração Portuguesa de Futebol, mas, 
17 dias depois, a entidade acabou 
mesmo por “dar por concluídas as 
competições nacionais de todos os 
escalões de formação de futebol (…) 
não resultando das mesmas qual-

quer efeito desportivo imediato”.
Sem campeões, subidas ou des-

cidas, os clubes viram assim termi-
nados, de forma repentina, os tra-
balhos daqueles que são “o pilar” 
de qualquer entidade desportiva, os 

Aliados de Lordelo
No clube da cidade de Lordelo, Bruno Carvalho, treinador dos infantis, Carlos Duarte, técnico da equipa A de iniciados, e Francisco Lopes, que orienta-

va o escalão de Sub8, estão de saída do emblema lordelense. 
De regresso ao clube está Igor Martins para treinar a equipa de Iniciados A. Vítor Duarte, natural de Duas Igrejas, também já foi con� rmado como 

treinador dos Iniciados B e das equipas de Benjamins.
A época 2020/2021 será também marcada pela estreia de Hélder Silva, um jovem jogador, que na época transata alinhava nos juniores do Aliados, e 

que foi convidado para orientar a equipa de Sub7. Falta apenas decidir os treinadores de Juvenis B que � carão decididos na próxima semana.
Além de algumas “trocas de postos” entre os treinadores da formação do clube de Lordelo, destaque para a criação de uma nova equipa de juvenis B, 

face ao número substancial de miúdos do escalão.

Aliança de Gandra
No Aliança de Gandra, mantiveram-se todos os treinadores da formação. Além da estabilidade, todos os técnicos “subiram um escalão”, acompanhando 

assim as equipas que orientavam na temporada anterior. Exceção apenas para o treinador dos juniores, Daniel Carvalho, que se mantém no mesmo escalão. 
No clube gandrense, falta apenas decidir a quem � cará entregue a “Academia dos Gandrinhas”, que passará por dar oportunidade aos treinadores 

estagiários que já estavam no clube. A par da academia, manter-se-á também a escola de guarda-redes. 
A época 2020/2021 traz também uma novidade na formação do Aliança de Gandra. O clube vai ter à disposição um “campo de apoio”, um recinto conseguido 

através do apoio da Junta de Freguesia e que será utilizado na próxima época pelo clube gandrense. As instalações servirão para “libertar espaço do campo princi-
pal e fazer com que os atletas melhorem as suas competências”. Todos os dias, uma equipa de cada escalão irá treinar no campo disponibilizado ao clube.

Rebordosa Atlético Clube
No emblema rebordosense, registam-se as saídas dos treinadores Igor Maias do escalão de infantis, Dimas da equipa de iniciados e Cláudio Juvenal 

da formação de juvenis. 
Para colmatar estas saídas, Júnio Soares foi “promovido” ao escalão de infantis, deixando o cargo de técnico dos Sub11, que será ocupado por Diogo Al-

meida, um jovem que era estagiário, na temporada passada. No escalão de juvenis, a “aposta” recaiu sobre José Manuel, que chega da formação do Pena� el.
Em “aberto” está apenas o escalão de iniciados, cujo “dossier” em relação ao treinador não está ainda decidido. 
Quanto aos restantes escalões, mantêm-se os técnicos da época transata.

Primeiro, suspensos. Depois, can-
celados. Os campeonatos de forma-
ção de futebol começaram por ser 
suspensos a 10 de março pela Fede-

jovens atletas.
Agora, concentram-se em pre-

parar a nova época, com incerte-
zas, mas também com muita von-
tade, é hora de preparar o regresso 
“dos mais novos”.



16 Quinta-feira 11 de junho de 2020Desporto

PUB

Depois de quase três meses fora 
de pista devido à pandemia 
da Covid-19, que levou à sus-
pensão dos campeonatos, as 

secções de hóquei em patins do União de 
Paredes e da Casa do Povo da Sobreira já co-
meçaram a preparar a nova época desportiva.

Em termos de formação, a grande novi-
dade no USC Paredes será a criação de uma 
equipa de sub-17, que será treinada pelo 
jogador dos seniores André Ferreira, que vai 
acumular as duas funções.

Outra das novidades será a promoção do 
treinador dos bâmbis e benjamins, Alexandre 
Gonçalves, para adjunto da equipa sénior, que 
permanece sob a liderança de Diogo Pereira.

Na próxima época o Paredes vai alinhar 
em praticamente todos os escalões, tendo 
uma equipa de bâmbis (sub7), uma de benja-
mins (sub9), outra de escolares (sub11), duas 
equipas de sub13 e duas também de sub15.

O responsável pela secção recorda que há 
dois anos, quando o departamento de hóquei 
em patins foi reativado, havia apenas uma equi-
pa de sub-13 e outra  de sub15. “A estratégia é 

A Academia de Ciclismo NRV, de Paredes, retomou os treinos 
no passado sábado, dia 6 junho, depois de várias semanas de pa-
ragem forçada devido ao con� namento imposto pela pandeia da 
Covid-19.

O projeto foi fundado em 2018 pelo ciclista Rui Vinhas, da 
equipa pro� ssional W52 FC Porto, que já venceu uma Volta a Por-
tugal, e Nuno Ribeiro, diretor desportivo dos dragões.

No total a academia de ciclismo conta com 27 atletas e o apoio 
da câmara municipal de Paredes.

Ciclismo de Paredes
de volta à estrada 

Hóquei em patins:
Equipas do concelho já preparam nova época

dar continuidade ao projeto e daqui a dois ou 
três anos ter uma equipa de juniores (sub-19) 
para fornecer atletas à equipa sénior”, subli-
nha Carlos Seabra, assumindo que o clube quer 
“primeiro formar atletas e depois conseguir 
resultados”.

Esta época houve uma equipa de sub-13 
que se apurou para o nacional e no próximo 
ano a expectativa é que os sub-15 também 
consigam lutar por este objetivo.

Para já os treinos estão a ser feitos de for-
ma condicionada, ao ar livre e para grupos li-
mitados de cinco atletas. Esta semana devem 
arrancar os treinos em pista, também com re-
gras adaptadas às circunstâncias da Covid-19.

No primeiro � m de semana de setembro 
os seniores vão disputar a pré-liguilha de 
acesso à II Divisão Nacional. Quanto ao resto 
do calendário ainda não há datas de� nidas 
tanto para o campeonato dos seniores como 
das equipas da formação.

CP Sobreira vai ter
oito equipas a competir
A suspensão da época deixou um sabor 

amargo para a Casa do Povo da Sobreira. 
Pela segunda vez na sua história o clube 
conseguiu apurar uma equipa para os na-
cionais. Aquando da suspensão dos cam-
peonatos, os sub-15 “estavam em 2.º lu-
gar com fortes hipóteses de passar mais 
uma fase do nacional”, reforça Rui Carva-
lho, membro da comissão administrativa.

Na próxima época a CP Sobreira vai ter 
oito equipas em competição, num total de 80 
atletas, (Benjamins, Escolares, Sub13, Sub15A 
e Sub15B, Sub17, Sub19 e Seniores) e o obje-
tivo é colocar pelo menos duas nos campeo-
natos nacionais. O clube apostou na continui-
dade da maioria das equipas técnicas, refor-
çando o papel do coordenador de formação. 

Quanto à equipa sénior deverá competir 
na zona centro, “o que aumentará em mais 
de 100% os custos de deslocação”. O obje-
tivo, diz Rui Carvalho, é lutar pelos cinco pri-
meiros lugares com uma base sustentada na 
evolução dos atletas vindos da formação.

“Este ano vários atletas questionaram-

-nos se podiam integrar as nossas equipas, 
o que nos levou a uma análise criteriosa de 
atletas para a formação, fruto disso rece-
bemos atletas do Valongo, Académico do 
Porto, Pena� el, entre outros”. 

Desde a semana passada que estão a 
ser realizados treinos de preparação física 
no exterior, devendo até ao final de junho 
ser retomados os treinos em pavilhão.

A retoma da atividade vai ter custos ele-
vados para o clube que, neste momento, 
está a elaborar um plano de contingência 
e a recolher orçamentos dos materiais que 
são necessários para cumprir as normas da 
Direção-Geral de Saúde. 

“Temos a vantagem de ter um pavilhão 
próprio, mas isso também traz desvanta-
gens porque neste tempo que não tivemos 
atividade, não tivemos receita, mas as des-
pesas � xas continuam e não temos ajuda 
nesse sentido”, frisa o membro da Comissão 
Administrativa, estimando um investimento 
na ordem dos 1.500 euros.

Texto

HELENA NUNES

Regresso aos treinos de alguns atletas do União de Paredes
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Clube de jornalismo   ●  Escola Básica e Secundária de Sobreira

Oclube Alma Solidária preocu-
pa-se não só com o desenvolvi-
mento da consciência social da 
comunidade escolar, mas tam-

bém com a promoção de hábitos saudáveis.
Neste ano letivo, surgiu a oportunidade 

de dar a conhecer a Associação Sol e esteve 
agendada uma sessão na Escola Básica e Se-

SOL ENTRA PELA JANELA SOLIDÁRIA

cundária de Sobreira. Mas a oradora teve de 
adiar por um motivo de força maior. 

Devido à suspensão das atividades pre-
senciais, pensava-se que a atividade teria de 
� car para o próximo ano. No entanto, a Asso-
ciação propôs a realização de uma palestra 
através dos meios digitais e a oportunidade 
foi imediatamente agarrada.

A palestra realizou-se online no dia 3 de 
junho e foi orientada pela Dr.ª Thaiana Barbo-
sa, Educadora Social na Sol, instituição que se 
dedica a apoiar crianças e jovens que vivem 
com VIH/SIDA.

A Dr.ª Thaiana começou por fazer a distin-
ção entre o VIH, vírus da imunode� ciência hu-
mana, que está na origem da SIDA, síndrome 
da imunode� ciência adquirida, referiu a ori-
gem da doença e as formas de transmissão. 
A doença pode ser contraída através da parti-
lha de agulhas e seringas, de relações sexuais 
desprotegidas e de mãe para � lho durante a 
gravidez ou o parto. Contudo, há muitos mi-
tos associados à transmissão do vírus e foi re-

ferido que a doença não se contrai a:
- Cuidar de alguém com VIH;
- Usar as mesmas roupas, toalhas ou man-

tas;
- Tocar, abraçar e beijar;
- Comer no mesmo prato ou beber do 

mesmo copo;
- Dormir na mesma cama;
- Picadas de mosquitos ou insetos;
- Uso do mesmo WC.

Os cuidados de higiene a ter são os mes-
mos que se devem ter para evitar outras 
doenças. 

A doença pode manifestar-se só uma dé-
cada após ter sido contraída. A sua deteção 
pode ser realizada numa análise ao sangue. É 
importante que a ação do vírus seja contra-
riada o mais rapidamente possível. Os me-
dicamentos retrovirais são usados desde a 
década de 80 para combater a doença. Mas a 
sua toma tem de ser regular e para sempre. A 
interrupção da medicação. 

A Associação Sol foi fundada a 17 de de-
zembro de 1992 pela Dr.ª Teresa Almeida.

A atividade da Sol é diversi� cada. Além 
de ser a casa de cerca de quinze crianças e 
jovens, dinamiza também um CAI, Centro 
de Apoio Integrado, um Centro de Educação 
e Prevenção, promove um campo de férias 
também com atividades educativas e tem 
dois apartamentos para jovens, apoiando-
-os na fase de transição para uma vida au-
tónoma.

Atualmente, ainda há alguma discrimi-
nação em relação a portadores do VIH, por 
exemplo, para arranjar emprego. Por isso, 
não é apenas a doença que tem de ser com-
batida, mas também os preconceitos a ela 
associados.

Esta palestra esclareceu os alunos e do-
centes presentes acerca da doença, da ação 
da Associação Sol e ainda acerca de como 
ajudar esta instituição. Brevemente serão 
enviados para a Sol alguns bens recolhidos 
numa campanha que decorreu na escola.

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

Cerca de duas centenas de alu-
nos do Agrupamento de Es-
colas Daniel Faria, Paredes, do 
1.º ao 3.º ciclos, participaram, 

“Miúdos a votos: quais os livros mais � xes?”
este ano, de forma entusiástica, na iniciativa 
“Miúdos a Votos: quais os livros mais � xes?”, 
envolvendo-se no recenseamento dos livros, 
na campanha eleitoral e, � nalmente, nas 
eleições, que decorreram online no dia 21 de 
abril.

“Miúdos  a  votos: quais os livros mais � -
xes?” é uma iniciativa da Rede de Bibliotecas 
Escolares e da VISÃO Júnior, que consiste na 
eleição dos livros preferidos das crianças e jo-
vens portugueses, a quem é dada a possibili-
dade de, através de uma eleição realizada nas 
escolas, votarem no livro de que mais gostam. 

O processo é semelhante ao de umas eleições 
políticas, promovendo, simultaneamente, a 
leitura e a cidadania: existe um recenseamen-
to, apresentação de candidaturas, campanha 
eleitoral, votação e escrutínio dos votos. 

Sob a coordenação da Biblioteca Escolar e 
com o apoio dos professores titulares de tur-
ma e de Português, os alunos deste Agrupa-
mento � zeram campanha, com recurso a car-
tazes, pan� etos, sessões de esclarecimento, 
performances musicais, representações  tea-
trais e podcasts, pelos livros que consideram 
ser os “mais � xes”, a saber: O Cuquedo, A Fada 

Oriana, Harry Potter e a Pedra Filosofal, Histó-
ria de uma Gaivota e do Gato que a Ensinou a 
Voar, A Lua de Joana, A Menina do Mar, Poe-
mas da Mentira e da Verdade, O Principezinho
e O Rapaz de Bronze.

Este envolvimento permitiu que per-
cebessem como se organizam e para que 
servem umas eleições, que desenvolvessem 
a capacidade de argumentação, competên-
cias colaborativas e a criatividade, e contri-
buiu, ainda, para a formação de cidadãos de 
pleno direito.

Ambiente e sustentabilidade (DAC)
● Alunos do 8.º E

Anita Campos

Beatriz Aires

Fábio Costa Gonçalo Pereira

No âmbito dos domínios de articulação 
curricular (DAC), sob a temática do ambien-
te e sustentabilidade, os alunos da turma E 
do 8.º ano do Agrupamento de Escolas Da-
niel Faria desenvolveram, de acordo com as 
áreas de competência, um trabalho de pro-

jeto sequenciado que teve como ponto de 
partida a pesquisa colaborativa em diversas 
disciplinas para a consciencialização dos alu-
nos sobre o preocupante caráter global que 
a poluição atingiu e sobre as suas dimensões 
cientí� cas, sociais e económicas. 

Este percurso orientado culminou com a 
criatividade patente nos cartazes criados na 
área de Educação Visual, os quais se impõem 
como meio de sensibilização para toda a co-
munidade, pretendendo desencadear outras 
re� exões/ações.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

Cultura

P aralelamente ao pro-
cesso que visava o 
pároco de Gandra, P.e 
José Joaquim da Sil-

va Machado, o administrador do 
concelho levantara também um 
procedimento legal ao clérigo ti-
tular de Vandoma e Astromil, P.e 
António José da Silva Gonçalves.

Depois de proceder às diligên-
cias que considerava relevantes 
para a instrução do processo, Antó-
nio Augusto Gonçalves de Carvalho 
remetera os autos ao cuidado da 
Comissão Central da Execução da 
Lei da Separação. A sentença pedi-
da para o abade de Vandoma era a 
mesma que havia sido reclamada 
para o de Gandra: a expulsão para 
fora do distrito do Porto. Na sequên-
cia de o que lhe fora exposto, a refe-
rida comissão emitia, em Dezembro 
de 1912, o seguinte parecer:

«Do auto de declarações em 
que pelo administrador do conce-
lho de Paredes foi ouvido o pároco 
de Vandoma daquele concelho, pa-
dre António José da Silva Gonçal-
ves, apura-se que o dito pároco re-
conhece e rati� ca a assinatura feita 
por seu próprio punho no ofício 
que em doze de Setembro de 1911 
por ele e pelos párocos de Gandra 
e de Baltar foi enviado àquele ad-
ministrador e con� rma a doutrina 
nesse ofício exposta. Ora nesse 
ofício o dito pároco, assim como 
os seus dois consignatários, muito 
terminantemente declara que a Lei 
de Separação “não pode ser recebi-
da e sinceramente respeitada pe-
los católicos verdadeiros e muito 
menos pelo clero digno”. Classi� ca 
de “monstruosamente opressoras 
da liberdade de consciência” as 
suas determinações, acrescenta 
que ela, a Lei de Separação, “ofen-
de intoleravelmente a dignidade 

«Assim pelo depoimento das testemunhas ouvidas conclui-se iniludivelmente que o dito pároco, quer em 
palestras, quer por escritos em jornais reaccionários, quer em prédicas à hora da missa, faz toda a guerra 
que pode à República e às suas leis, máxime à Lei de Separação, chegando a ponto de ler, do altar, aos pa-
roquianos que lhe assistem à missa, artigos do “Grito do Povo” que ele comenta e elogia.»

humana” e recusa-se, com os ou-
tros dois párocos, a entregar os 
títulos a que se referia a intimação 
que lhes fora feita em virtude da 
Lei de Separação, cuja força obri-
gatória ele e os outros dois a� r-
mam que não reconhecem. E que o 
seu procedimento, coerentemente 
com estas declarações, é de ranco-
rosa hostilidade às instituições e 
leis republicanas, prova-se do auto 

de investigação que contra ele foi 
agora levantado pela competente 
autoridade administrativa. Assim 
pelo depoimento das testemunhas 
ouvidas conclui-se iniludivelmente 
que o dito pároco, quer em pales-
tras, quer por escritos em jornais 
reaccionários, quer em prédicas 
à hora da missa, faz toda a guer-
ra que pode à República e às suas 
leis, máxime à Lei de Separação, 

chegando a ponto de ler, do altar, 
aos paroquianos que lhe assistem 
à missa, artigos do “Grito do Povo” 
que ele comenta e elogia; que, 
quando foi da última eleição de de-
putados fazia constar que � cariam 
excomungados todos os cidadãos 
que fossem votar nos republica-
nos, e mais declarava, à hora da 
missa, que os passais e as residên-
cias foram roubadas pelo Estado à 
Igreja, devendo ser tidos por exco-
mungados e tratados como tais os 
que tomassem de renda aqueles 
bens, contra esses arrematantes, 
assim como contra os padres pen-
sionistas concitando com as suas 
prédicas o ódio da gente ignorante 
por ele fanatizada. Assim pois, em 
vista dos referidos autos e do dis-
posto nos art.ºs 48, 145 e 148 da Lei 
da Separação, sendo indispensável 
e urgente pôr termo a tão revoltan-
te procedimento para prestígio do 
regímen e paci� cação daquela fre-
guesia, onde a presença, palavras 
e actos odiosos deste pároco são 
contínuo motivo de perturbação e 
desordem, esta comissão é de pa-
recer que ao referido pároco deve 
ser imposta a pena disciplinar de 
interdição de residência no distrito 
do Porto pelo tempo que V. Ex.cia 
entender justo, juntamente com a 
perda dos benefícios materiais do 
Estado (…).»

O processo de Silva Gonçal-
ves teria o mesmo desfecho do 
do seu colega pároco de Gandra. 
O Ministro da Justiça acolheria o 
parecer da Comissão Central e o 
presidente da República, Manuel 
de Arriaga, faria publicar um de-
creto com o seguinte teor:

«Sobre proposta do Ministro 
da Justiça e nos termos dos arti-
gos 48.º, 145.º e 148.º do decreto 
com força de lei de 20 de Abril de 

1911, hei por bem decretar: Arti-
go I – Fica proibido o presbítero 
António José da Silva Gonçalves, 
pároco da freguesia de Vandoma, 
do concelho de Paredes, distrito 
do Porto, de residir dentro dos 
limites do mesmo durante um 
ano, além de perder os benefícios 
materiais do Estado e sem prejuí-
zo do procedimento criminal que 
haja de ter lugar. Artigo II – É-lhe 
concedido o prazo de cinco dias, 
a contar da publicação deste de-
creto no “Diário de Governo”, para 
sair do referido distrito. Paços do 
Governo da República em 21 de 
Dezembro de 1912.»

O édito de expulsão foi pu-
blicado no Diário de Governo n.º 
301, em plena véspera de Natal. 
No número seguinte do jornal 
que o sacerdote havia fundado e 
que ainda dirigia – O Legionário –, 
com data de 3 de Janeiro de 1913, 
é dada a notícia do desterro de 
Silva Gonçalves como ponto cul-
minante de um processo que con-
sideravam «soalheiro, sem o réu 
ser ouvido, sem lhe ser concedida 
a mínima justificação».

Contrariamente ao que suce-
dera com Silva Machado, depois 
de cumprida a pena a que fora 
condenado, o sacerdote titular 
de Vandoma e Astromil já não 
regressaria ao concelho de Pare-
des. Quedar-se-ia por Braga, Gui-
marães e dedicar-se-ia à política 
activa, sendo eleito, em 1915, se-
nador da República pelas listas do 
Centro Católico Português. Aban-
donando as lides parlamentares, 
dedicou-se depois em exclusivo 
ao seu ministério sacerdotal.

Padre António José da Silva Gonçalves

PUB
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Efemérides 11 de junho

De 11 a 24 de junhoDe 11 a 24 de junho

Cultura

1515
Baltar, concelho de Paredes, atualmente, rece-
be foral pelo rei D. Manuel I;

1557
O rei D. João III morre, com 55 anos, no palácio 
de Belém. D. Sebastião, seu neto, sucede-lhe 
no trono português;

1704
José António Carlos de Seixas, compositor, 
nasce em Coimbra, onde foi organista da 
respetiva Sé, sendo também, em Lisboa, vice 
mestre da Sé Patriarcal;

1833
O Museu Portuense, atual Museu Soares dos 
Reis, vê a proposta e os seus estatutos aprovados 
pelo rei D. João V, sendo inaugurado em 1840;

1852
Guiné Portuguesa. O negociante Nicolau 
Monteiro de Macedo fez a entrega ao gover-
nador interino da Praça de S. José de Bissau, Foral de Baltar há 505 anos

No contexto atual de pandemia 
Covid-19, o município de Paredes 
alterou alguns aspetos do projeto 

“Culturinha sai á rua” para permitir um acesso 
mais alargado á cultura.

Para não perder outros projetos, como 
a Azulejaria de Paredes, os técnicos da área 
da cultura têm viajado dentro do concelho, 
para proceder ao levantamento deste pa-
trimónio.

Além disso, a Culturinha levará livros requisi-
tados na Biblioteca Municipal de Paredes a casa, 

da igreja que ali mandou construir à sua cus-
ta, como em 1844 prometera ao governador 
de sua majestade, tendo começado a cele-
brar-se nela os ofícios de culto divino;

1891
A linha urbana dos caminhos de ferro de Lis-
boa abre ao público, fazendo a ligação Ros-
sio-Campolide;

1892
Portugal assina um contrato com a Europe 
and Azores Telegraph Company, para a colo-
cação de cabos submarinos entre o continen-
te e Açores;

1899
Portugal cria a Assistência Nacional aos Tu-
berculosos e também a Liga Nacional contra 
a Tuberculose; 

1947
Guiné Portuguesa. Os serviços de saúde na-
cionais começam a fazer o tratamento em 

massa da ancilostomíase (infeção caracte-
rizada por grave anemia) na ilha de Bissau;

1959
Consequência da candidatura de Humber-
to Delgado à presidência da República, em 
que ganhou, a ditadura vigente defraudou 
os resultados e pôs � m ao sufrágio direto, 
com a revisão da Constituição de 1933;

1999
Atribuído à escritora Sophia de Mello Brey-
ner Andresen o Prémio Camões; 

2005
Morte de Vasco Gonçalves, 83 anos, antifa-
cista e general, � gura preponderante do 25 
de Abril de 1974, sendo primeiro-ministro 
dos II-V Governos Provisórios; 

2009
O futebolista Cristiano Ronaldo é transacio-
nado do Manchester United para o Real Ma-
drid por 93 milhões de euros.

PAREDES
Dia 10 junho  |  Facebook da câmara municipal de Paredes 
21h00 – Comemoração do Dia de Camões e de Portugal, com a declamação de poemas de 
Luís Vaz de Camões

Dia 13  |  Youtube e Facebook da câmara municipal de Paredes 
21h00 – Espetáculo de teatro: Sketches cómicos pelo Tru’peça – Associação de Teatro de 
Rebordosa

Até dia 19  |  Loja interativa de turismo de Paredes
Das 09h00 às 17h00 –Exposição de pintura “Ser Arte” de Quim Leão de Bessa

De 11 a 24  |  Casa da Cultura de Paredes
Das 9h às 17h – Exposição de ilustração “Rates e os Mistérios do More Romano” de Jorge 
de Faria Moreira

De 11 a 24  |  Biblioteca Municipal Paredes
Das 9h00 às 18h00 – Exposição de pintura “Transparências” da Universidade Sénior Ro-
tary de Paredes

De 11 a 24  |  Casa da Cultura de Paredes
Das 9h às 17h – Exposição de pintura “Carcaça” de Rita Silva Vieira e Inês Silva Vieira

Culturinha sai à rua

A Culturinha vai a sua casa!
- Entre em contacto com biblioteca@

cm-paredes.pt ou 255 788 921;
- Efetue o pedido de empréstimo (com 

nome, documentos pretendidos e morada 
para entrega);

- Após validação do pedido é combi-
nada a entrega e recolha dos documentos 
em sua casa;

- O período de empréstimo tem a dura-
ção de 30 dias.

PUB
PUB

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

sem necessidade 
do requisitante se 
deslocar.

I n fo r m e - s e 
junto da biblio-
teca: 255 788 921 
ou biblioteca@
cm-paredes.pt

O Culturinha 
sai á rua divulga 
as atividades cul-
turais promovi-
das pelo pelouro 
da cultura, assim 
como pelas asso-
ciações e agen-
tes culturais do 
concelho.
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DUNQUERQUE

GOMES DE SOUSA

No texto ‘Párocos de 
1593 a 1767’ referente 
a Lordelo, de Paredes, 
consta, mui resumi-

damente – ‘Carlos da Rocha Pereira, 
abade, de Outubro de 1708 a De-
zembro de 1721’. [Velhas Noticias 
de Lordelo, 2008, p14-16].

Carlos � lho de António da Cos-
ta e de sua mulher Maria da Rocha 
baptizou o senhor Prior Francisco de 
Almeida Ribeiro Prior de Cedofeita 
o derradeiro de Outubro de 1660 
[foram padrinhos] André Pereira da 
cidade do Porto e Maria Soares mu-
lher de Manuel da Silva deste lugar 
e tem os santos óleos � z este que 
assinei dia e era ut supra. Monteiro 
[o padre cura Francisco Monteiro, 
Agosto de 1658 a Julho de 1666].

Seus pais casaram na mesma 
igreja de Nossa Senhora da Boa Via-
gem de Massarelos: - Aos vinte de 
Agosto de 652 recebi a António da 
Costa com Maria da Rocha minha 
freguesa. Ribeiro. 

Em duas linhas apenas o cura 
Sebastião Ribeiro condensa a infor-
mação essencial.

António e Maria tiveram mais os 
seguintes � lhos:

Maria, baptizada a 22 de Agosto 
de 1658. Teodósia, baptizada a 6 de 
Abril de 1664. Marcos, baptizado a 
29 de Abril de 1665. José, baptiza-
do a 23 de Junho de 1666. Joana, 
baptizada a 25 de Março de 1168. 
Agostinha, baptizada a 31 de Agos-
to de 1669, padrinho o reverendo 
padre Dom Manuel dos Mártires da 
Congregação de Santo Agostinho 
de Santa Cruz de Coimbra. Pedro, 
baptizado a 13 de Julho de 1671. 
Feliciana, � lha do capitão António 
da Costa Pereira, baptizada a 14 de 

O COMISSARIO CARLOS PEREIRA
Janeiro de 1674.

Carlos da Rocha Pereira matricu-
lou-se em Instituta, na Universidade 
de Coimbra a 1 de Outubro de 1688. 
No ano seguinte matriculou-se na 
Faculdade de Cânones e a 19 de Ju-
lho de 1694 saiu bacharel formado. 
[Instituta: direito romano ou intro-
dução ao direito?].

Poucos anos depois, em Agosto 
de 1698, requereu admissão ao Santo 
Ofício:

Ilustríssimo Senhor
Diz Carlos da Rocha Pereira Cóne-

go na Sé do Porto e bacharel formado 
na faculdade dos Sagrados Cânones 
do lugar de Massarelos que ele deseja 
servir o Santo Ofício no cargo de Co-
missário por não haver algum na dita 
cidade, e concorrem no suplicante os 
requisitos necessários para o que 

Porque o suplicante é natural do 
lugar de Massarelos freguesia de Nos-
sa Senhora da Boa Viagem arrabalde 
da cidade do Porto e � lho legítimo 
de António da Costa Pereira e de sua 
mulher Maria da Rocha, ele natural 
da vila de Ponte de Lima Arcebispado 
de Braga, e ela natural do dito lugar 
de Massarelos.

Porque pela parte paterna é neto 
de Manuel de Barros Aranha natural 
e morador da dita vila de Ponte de 
Lima, e Isabel Pereira da Costa mo-
radora na dita vila de Ponte de Lima 
e natural da freguesia de Brandara 
junto à dita vila

Porque pela parte materna é neto 
de Manuel André e Francisca Ferreira 
naturais e moradores do dito lugar de 
Massarelos

Porque o suplicante por si, seus 
pais, e avós é legítimo e Inteiro Cris-
tão Velho e por tal tido e havido sem 
fama ou rumor em 

Contrário de Mouro, mulato, ju-
deu ou outra qualquer infecta nação

Pede a Vossa Ilustríssima que 
constando da pureza do sangue e 
mais requisitos do suplicante o ad-
mita ao dito Cargo de Comissário do 
Santo Ofício.

E receberá mercê.
O seu processo, com 122 pági-

nas, intitula-se - Diligências do L.do 
Carlos da Rocha Pereira Cónego da 
Sé da Cidade do Porto, natural do 
lugar de Massarelos arrabalde da 
mesma Cidade.

Na vila de Ponte de Lima e na 
freguesia de Brandara as diligências 
foram feitas pelo Comissário licen-
ciado Manuel Gomes do Couto, rei-
tor da paroquial igreja de São Tomé 
da Correlhã, o qual teve Provisão a 5 
de Janeiro de 1696. Foi secretário o 
padre João do Couto, notário apos-
tólico aprovado na forma do sagra-
do Concilio Tridentino. 

No Porto as diligências estive-
ram a cargo do Notário Manuel da 
Costa Correia capelão  de Santo 
Ovidio na cidade do Porto que teve 
Provisão perante o Comissário do 
Porto a 1 de Agosto de 1690, sendo 
escrivão o padre Inácio Gomes.

Intervieram também os Familia-
res do Santo Ofício Manuel Carva-
lho da Costa e Domingos de Freitas 
Guimarães. 

Terminou assim o seu processo:
Vi estas diligências sobre a limpe-

za de sangue e geração de Carlos da 
Rocha Pereira Cónego na sé do Porto 
que pretende ser Comissário do Santo 
Ofício na mesma cidade e delas cons-
ta que o suplicante é � lho e neto dos 
Pais, e Avós Paternos e maternos que 
confronta na sua petição e que todos 
são naturais e moradores dos luga-

res que na mesma petição declara; e 
que outrossim são todos legítimos e 
inteiros Cristãos Velhos, sem raça de 
nação infecta , nem haver fama ou 
rumor em contrário e como tão bem 
se mostra que o suplicante é clérigo 
de bom procedimento com su� ciên-
cia e capacidade e que dele se � em 
negócios de segredo e importância 
e dizerem algumas das testemunhas 
que ele serviu de Provisor do Bispado 
do Porto o julgo hábil para que se lhe 
dê a ocupação de Comissário do San-
to Ofício que pretende, suposto haver 
na sua pessoa Limpeza de Sangue, 
e aquela capacidade que se requer. 
Lisboa e de Junho 22 de 1700. João 
Moniz da Silva.

Sou do mesmo parecer, e assim o 
julgo, Lisboa 10 de Julho, Pedro Hasse 
de Belém.

Feita Provisão de Comissário em 
23 de Julho de 1700.

Entretanto o Comissário Carlos 
Pereira continuava a ser Provisor ou 
Vigário Geral do Bispado do Porto 
[de Setembro de 1699 a Dezembro 
de 1707].

Depois foi abade do Salvador de 
Lordelo, como � ca dito. Sucedeu-
-lhe na paróquia seu irmão o padre 
José da Rocha Pereira que faleceu a 
2 de Janeiro de 1737.

Outra incumbência cometida 
ao Cónego e Comissário foram as 
visitas pastorais: de 1702 a 1705 às 
paróquias de Vilar do Pinheiro, La-
vra, Mosteiró, Muro, Milheirós, San-
ta Maria de Sobretâmega e Várzea 
de Ovelha. E de 1727 a 1729, como 
abade reservatário de Lordelo, a 
Gondalães e Leça da Palmeira.

Este comissário é o ‘protagonis-
ta’ do «Desastre do Santo Ofício no 
Porto» que Camilo Castelo Branco 

publicou no primeiro número das 
“Noites de Insónia oferecidas a 
quem não pode dormir”, publicado 
em Janeiro de 1874.

Notas:
O cura de Massarelos era apre-

sentado pelo Dom Prior da Colegia-
da de Cedofeita.

Manuel Carvalho da Costa, capi-
tão, viúvo de Marcela da Costa Gra-
macho, de quem não teve � lhos, na-
tural e morador da cidade do Porto. 
teve carta de familiar a 22 de Junho 
de 1696.

Domingos de Freitas Guimarães, 
solteiro, � lho de António Gonçalves, 
natural São Lourenço de Golães, ter-
mo da vila de Guimarães, morador 
na cidade do Porto. Feita carta de 
familiar a 19 de Abril de 1695.

João Moniz da Silva, sacerdote 
do hábito de São Pedro, natural da 
vila de Alenquer, irmão inteiro de 
Fernão Jaques da Silva familiar do 
Santo Ofício. Teve Provisão de co-
missário a 7 de Outubro de 1681.

Pedro Hasse de Belém, doutor 
em Cânones pela Universidade de 
Coimbra a 18 de Junho de 1673. Diz 
a Biblioteca Lusitana, no vol. III: ‘nas-
ceu em Lisboa no ano de 1648, sen-
do � lho de Pedro Hasse, de nação 
Hamburguês, e D. Grácia de Belém, 
baptizada com o seu � lho na Paró-
quia de S. Paulo desta Corte’.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

Toponímia de Reconquista
- Freguesias de Gonçalo e Gonçalo Bocas, na Guarda

Texto

M. FERREIRA COELHO

Por motivo e subsequência do 
repovoamento que era mister 
desencadear por ação dos nos-
so primeiros reis (especialmen-

te o Sancho I – cognominado “O Povoa-
dor”), que o fomentaram, é por qualquer 
razão mais forte, ainda, abundam na região 
à volta da serra da Estrela, com particular 
relevo na zona da Guarda, muitos topóni-
mos originados em antigos possessores de 
terras, courelas e prazos, sendo bem pro-
vável que a freguesia chamada “Gonçalo”, 
este tenha sido o nome do primeiro rico-
-homem, cavaleiro vilão ou infanção aqui 
fixado quando as gentes mais confiantes 
e com outra e nova orientação política do 
futuro, começam a descer dos seus alcan-

dorados castros, penelas e recessos para 
os terrenos mais férteis das várzeas ribei-
rinhas, estendidas até ao rio Zêzere e seus 
tributários.

Quem fez, há anos, um trabalho investiga-
tório sobre diversas freguesias da Beira Alta, 
etc., foi o historiador António Carreira Coelho, 
per� lhando as ideias explicativas mais ade-
quadas para a sua linha de atuação. Diz no-
meadamente que “Gonçalo” é, com certeza, 
uma povoação mediévica no alvor da nacio-
nalidade.

Ora, como Carreira Coelho não aponta 
quem serão tais possessores: Gonçalo e, tam-
bém, Gonçalo Bocas, tal como acontece com 
outros nomes que por ali campeiam, para es-
tes dois, na próxima edição diremos o que se 
nos apresenta plausível sobre o assunto.

(continua)
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REBORDOSA

Manuel da
Conceição Silva 

Faleceu (com 78 anos)

Manuel da Conceição Silva 
faleceu no passado dia 30 de 
maio, com 78 anos de idade. Era natural de Cam-
panhã, Porto e residente na Rua do Capelo, n.º 16, 
1.º, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Maria de Je-
sus da Silva Bastos.

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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida.

VILA COVA DE CARROS

Gracinda Moreira 
Rodrigues 

Faleceu (com 74 anos)

Gracinda Moreira Rodri-
gues faleceu no passado dia 29 
de maio, com 74 anos de idade. Era natural de Vila 
Cova de Carros, Paredes e residente na Rua da Co-
rujeira, n.º 242, Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
casada com José Manuel Moreira dos Santos.

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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. 

LORDELO

Emília Ferreira
da Silva

Faleceu (com 74 anos)

Emília Ferreira da Silva fale-
ceu no passado dia 7 de junho, 
com 74 anos de idade. Era natural de Lordelo, Pa-
redes e residente na Calçada do Reque, n.º 111, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de António Moreira de 
Seabra.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

VANDOMA

Carmindo Manuel
Rodrigues dos Santos

Faleceu (com 50 anos)

Carmindo Manuel Rodri-
gues dos Santos faleceu no pas-
sado dia 27 de maio, com 50 anos de idade. Era 
natural de Vila Cova de Carros, Paredes e residente 
na Rua da Serração, n.º 64, Vandoma, Paredes. Era 
casado com Rosa Maria Nunes Gomes.

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, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntaria-
mente cometida. 

LORDELO

Manuel da Silva 
Ferreira

Faleceu (com 70 anos)

Manuel da Silva Ferreira 
faleceu no passado dia 29 de 
maio, com 70 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Rua Dr. Luiz Ventura, 
n.º 111, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Lucília Neto Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

BESTEIROS

José Fernandes 
Martins

Faleceu (com 70 anos)

José Fernandes Martins 
faleceu no passado dia 6 de 
junho, com 70 anos de idade. Era natural de Bes-
teiros, Paredes e residente na Travessa do Facho, 
n.º 44, Besteiros, Paredes. Era casado com Lina de 
Bessa Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Maria Cecília da 
Silva Carneiro 
Faleceu (com 80 anos)

Maria Cecília da Silva Carnei-
ro faleceu no passado dia 28 de 
maio, com 80 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua Santa Tecla, n.º 7, Lor-
delo, Paredes. Era viúva de Anselmo Moreira Pinto.

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

Sérgio Valdemar 
da Silva Moreira

Faleceu (com 41 anos)

Sérgio Valdemar da Silva 
Moreira faleceu no passado 
dia 6 de junho, com 41 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e 
residente na Rua da Ferrugenta, n.º 740, 2.º Dto. 
Freguesia de Lordelo, concelho de Paredes. Era 
casado com Elisabete Cristina Ferreira de Sousa 
Moreira e pai de Isa Sabrina de Sousa Moreira.

AGRADECIMENTO 
Sua esposa, � lha 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 sábado, dia 13 de junho pelas 18 horas na 
igreja paroquial de Vilela. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

VILELA

Fernanda Ribeiro 
da Silva

Faleceu com 90 anos)

Fernanda Ribeiro da Silva 
faleceu no passado dia 4 de 
junho, com 90 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, concelho de Paredes e residente 
na Travessa da Cunha, n.º 8, freguesia de Vilela, 
concelho de Paredes. Era casada com Joaquim 
Augusto Ferreira.

AGRADECIMENTO 
Seu marido, � 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, 
da sua ente querida Fernanda.

VILELA

Maria José Coelho 
Freire Barbosa
Faleceu (com 70 anos)

Maria José Coelho Freire 
Barbosa faleceu no passado dia 
3 de junho, com 70 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Beire, concelho de Paredes e residen-
te na Rua do Muro, n.º 121, freguesia de Vilela, 
concelho de Paredes. Era viúva de Domingos Mo-
reira da Silva.

AGRADECIMENTO 
Seu marido, � 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, 
da sua ente querida Maria José.

VILELA

Irene Moreira
Barbosa Marques 

Faleceu (com 75 anos)

Irene Moreira Barbosa Mar-
ques faleceu no passado dia 5 
de junho, com 75 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Seroa, concelho de Paços de Ferrei-
ra e residente na Rua da Escola do Noval, n.º 63, 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era viúva 
de Manuel Ferreira Marques.

Necrologia
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VILELA 

Isita Maria
Ferreira Coelho

Faleceu (com 63 anos)

Isita Maria Ferreira Coelho 
faleceu no passado dia 25 de 
maio, com 63 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Modelos, concelho de Paços de Ferreira 
e residente na Rua da Pinta, n.º 520, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era casada com Mi-
guel António Leal Ferreira de Barros.

AGRADECIMENTO
Seu marido, � lha, neta e demais família vêm 

por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pe-
las provas de carinho e amizade que lhes foram en-
dereçadas, aquando do falecimento e funeral. Parti-
cipam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 6 de junho pelas 18 horas na igreja paroquial de 
Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pes-
soas que participem nestes atos religiosos.
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O Jornal "O PAREDENSE" 
envia às famílias

dos falecidos
SENTIDOS PÊSAMES 
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BEIRE

Maria Rosa
de Jesus Couto
Faleceu (com 85 anos)

Maria Rosa de Jesus Couto 
faleceu no passado dia 8 de junho, com 85 anos 
de idade. Era natural de Bustelo, Pena� el e resi-
dente em Beire, Paredes. Era casada com António 
Moreira da Cunha.

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. 

BEIRE

Elisa Ferreira
Faleceu (com 96 anos)

Elisa Ferreira faleceu no 
passado dia 24 de maio, com 
96 anos de idade. Era natural de 
Nevogilde, Lousada e residente em Beire, Paredes. 
Era viúva de Américo Teixeira de Meireles.

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.

GONDALÃES

Maria José
Pinto Leal

Faleceu (com 69 anos)

Maria José Pinto Leal fale-
ceu no passado dia 16 de maio, com 69 anos de 
idade. Era natural de Gondalães, Paredes e resi-
dente em Figueiras, Lousada. Era casada com Ma-
nuel Nunes da Costa.

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 Manuel 
do Couto Moreira

Faleceu (com 55 anos)

Joaquim Manuel do Couto 
Moreira faleceu no passado dia 26 de maio, com 
55 anos de idade. Era natural e residente em Bi-
tarães, Paredes. Era casado com Laura Manuela 
Barbosa Nunes Vieira.

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. 

SOBROSA

Manuel Fernando 
Ferreira de Pinho

Faleceu (com 84 anos)

Manuel Fernando Ferreira 
de Pinho faleceu no passado dia 1 de junho, com 
84 anos de idade. Era natural e residente em So-
brosa, Paredes. Era viúvo de Maria da Conceição 
Dias Ribeiro.

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. 

BEIRE

Manuel Jorge
Coelho Moreira

Faleceu (com 58 anos)

Manuel Jorge Coelho Mo-
reira faleceu no passado dia 15 de maio, com 58 
anos de idade. Era natural de Beire, Paredes e re-
sidente em Nespereira, Lousada. Era casado com 
Teresa Teixeira Barbosa Regadas Moreira.

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. 

PAREDES

Sílvia Pires Martins
Faleceu (com 70 anos)

Sílvia Pires Martins faleceu 
no passado dia 22 de maio, com 
70 anos de idade. Era natural de 
Salto, Montalegre e residente em Paredes. Era viú-
va de Adelino Pinto Leal.

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. 

Necrologia  e  Diversos

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

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

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

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

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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Palavras cruzadas

Sopa de letras

Descubra as diferenças

HORIZONTAIS
1. (…) Caetano, chefe do Governo 
que, no dia 25 de Abril de 1974, refu-
giou-se no quartel da GNR, no Carmo, 
mas rendeu-se com medo de que o 
poder “caísse na rua”; 7. Sétima nota 
da escala musical; 9. Observe; 10. 
União Europeia (sigla); 11. Socieda-
de Portuguesa de Autores (sigla); 12. 
Contenda; 14. Nesse lugar; 15. (…) 
Vila Morena, uma das canções que 
simbolizam o 25 de Abril de 1974, 
interpretada por José Afonso; 19. 
Sem ornatos; 20. Unidade monetária 
do Japão; 21. O m.q. dueto; 22. Pavi-
mento de uma casa, inferior ao nível 
da rua; 24. Los Angeles (abrev.); 26. 
Detestar; 29. Ousado; 31. Salgueiro 
(…), jovem capitão da Cavalaria que 

dirigiu as tropas revolucionárias de Santarém 
até Lisboa, foi uma das � guras chaves da revo-
lução de 25 de Abril de 1974; 32. Costume; 34. 
A mãe do pai ou da mãe; 35. Partícula apas-
sivante que indica que um verbo está na voz 
passiva; 37. Metal (número 26 da classi� cação 
periódica) maleável e tenaz com numerosas 
aplicações industriais; 40. (…) Saraiva de Car-
valho, major que coordenou as tropas no 25 
de Abril de 1974; 43. Naquele lugar; 44. Dei-
tou suor pelos poros; 45. A minha pessoa.

VERTICAIS
1. Contração dos pronomes “me” e “o”; 2. Ou-
tra coisa (ant.); 3. Sigla de Rhesus (factor), 
aglutinogénio que existe no sangue de algu-
mas pessoas (+) e não existe no de outras (-); 
4. A parte interior e mais dura do lenho das 
árvores; 5. Ostentação magni� cência; 6. Fiel; 

Abril 
Canções
Carmo 
Cravos
Liberdade
Lisboa
Maia
Marcelo
Militares
Otelo
Povo
Regime
Revolução 
Santarém
Spínola

7. António de (…), o� cial da arma de Cava-
laria que acumulou funções de presidente 
da Junta e de presidente da República após 
o 25 de Abril de 1974, mas apenas duran-
te alguns meses; 8. Caminhava para lá; 11. 
Sociedade Anónima (abrev.); 15. Volta; 16. 
Pre� xo (repetição); 17. Perturbação causa-
da pela incerteza; 18. E depois do (…), uma 
das canções que simbolizam o 25 de Abril de 
1974, interpretada por Paulo de carvalho; 22. 
Flores que simbolizam o 25 de Abril de 1974; 
23. Baixio; 25. Oportunidade; 27. Decímetro 
(abrev.); 28. Suspirar; 30. Porção; 33. (…), sigla 
de Movimento das Forças Armadas, que em 
25 de Abril de 1974 derrubou a ditadura; 36. 
A pessoa ou coisa masculina de que se fala; 
38. Artigo antigo; 39. Graceja; 40. Elemento 
de formação de palavras que exprime a ideia 
de ovo; 41. A tua pessoa; 42. Alternativa.
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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 

Cofi nanciado por:

PUB


