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Medalhas  de  ouro  para  personalidades, 
instituições  e  pro� ssionais  que  se

destacaram  no  combate  à  Covid-19

Irmãos de Paredes
são campeões nacionais 

Publicado relatório � nal
sobre queda do helicóptero

que vitimou Noel Ferreira

Idosos mais isolados
com encerramento
dos centros de dia

PJ investiga crimes de 
fraude e branqueamento

de capitais

Acácio Castro
festejou 100 anos
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Informamos os nossos estimados leitores que o jornal O PAREDENSE vai entrar de férias durante o mês de agosto. Regressamos a 3 de setembro com as habituais 
notícias do concelho e da região do Vale de Sousa.

DESEJAMOS A TODOS OS NOSSOS LEITORES BOAS FÉRIAS.  ATÉ SETEMBRO!

ENTRA DE FÉRIAS!

EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Tempo de férias

Melhor diríamos que, para além 
do descanso e da fruição do 
lazer, do sentimento de liber-
dade, é urgente enquadrar 

tal tempo, em recolhimento e um balanço da 
consciência. 

A necessidade das férias é, absoluta-
mente, necessária quanto mais não seja 
para provocar uma limpeza à rotina do 
quotidiano, cada vez mais castrante!

Lembremo-nos, no entanto, de olhar à 
nossa volta e equacionemos o que aconte-
ce connosco e com os outros. Pensemos no 
que estamos submetidos aos problemas de 
saúde, entre todos, e da responsabilidade 
que nos é apresentada em termos de futuro.

O mundo mudou, dizemo-lo a pro-
pósito de tudo e de nada. Mas e nós, em 
que pé estamos? Como nos comportamos, 
também, com os animais, aves, etc.?

Nem de propósito, à nossa volta por 
estes dias, a pandemia dos incêndios nos 
mostrou à saciedade, a mentalidade com-
portamental de algumas pessoas, felizmen-
te uma minoria, aproveitam-se do sacrifí-
cio de animais, neste caso de gatos, para 
faturar às seguradoras o máximo possível, 
impedindo o seu salvamento, em todas as 
“agrelas” que o país comporta. E o reporta-
do será só a exceção que con� rma a regra.

Se os animais falassem, e se, por exem-
plo, fosse possível entrevistar um cão 
abandonado, a que genericamente se trata 
de vadio, não deixaria de responder: “Sim, 
sou eu mesmo que de noite ando pelos ca-
minhos incomodando o seu descanso, que 
viro e revolvo os caixotes do lixo, que vos 
persigo à saída dos supermercados e vos 
imploro algo dos sacos cheios de compras 
e de comida; certo, sou eu sim, vadio, men-
digo, sujo e desgraçado, dormindo à chuva 
ou ao sol escaldante, abandonaram-me na 
berma da estrada, a mim e a tantos outros, 
feridos, espancados e desprezados, para 
sermos apanhados e mortos!

Há sempre alguns com sorte, tratados e 
alimentados e esses já não incomodam, mas 
nós – os vadios, temos de continuar pelas 
ruas, a virar caixotes de lixo para encontrar 
algo que sirva para enganar a fome, despre-
zados, espancados, apanhados e mortos.

Mas enquanto nos restar um sopro de 
vida, vamos uivar o nosso sofrimento e la-
drar em protesto contra o “Homem” que 
nos abandona e mutila!”

En� m!
Aos que tiverem boas condições para 

partir de férias desejamos os maiores êxitos.

A cácio Alves Pereira de Castro, 
natural de Sobrosa, Paredes, 
assinalou no passado dia 15 
de julho 100 anos de vida, 

com uma festa preparada pela família e 
que foi apenas partilhada com os amigos 
mais chegados devido à situação de pan-

Acácio Castro
comemorou 100 anos de vida

demia que o país atravessa.
Na presença dos amigos e da família, 

Acácio Alves Pereira de Castro cantou os 
parabéns, cortou o bolo e apagou as velas 
do centenário daquele que é o segundo ci-
dadão mais idoso da vila e o primeiro do 
sexo masculino a completar um século de 
vida em Sobrosa, desde que há memória.

Acácio ainda é uma pessoa indepen-
dente e autónoma. Faz a sua caminhada 

todos os dias e gosta 
de estar sempre pró-
ximo da família conta 
ao PAREDENSE, a filha 
Conceição Castro.

Acácio Castro vive 
com a esposa, Sofia 
Castro, em Sobrosa, 
com quem casou há 
73 anos, tem quatro 
filhos, um rapaz e três 
raparigas, três netos e 
um bisneto.

Começou a traba-
lhar aos 11 anos como 
marceneiro numa fá-
brica de mobiliário, 
em Freamunde, Paços 
de Ferreira, proprie-
dade do tio que o 
acolheu aos 11 anos, 
depois de ter perdido 
o pai.

 “Trabalhou como 
marceneiro e depois 
como encarrega-
do na fábrica até se 
aposentar. Embora a 

fábrica já não exista ainda hoje ele gosta 
de ir visitar aquele local onde trabalhou 
toda a vida”, recorda a filha. 

Depois de se ter aposentado, passou a 
dedicar-se à família e ao quintal, mas tam-
bém aos livros de história que sempre gos-
tou de ler desde novo.

A junta de freguesia de Sobrosa fez 
questão de entregar um certificado ao Sr. 
Castro para assinalar o seu centenário. 

Texto
HELENA NUNES

O número de desempregados de Paredes 
inscritos nos centros de emprego diminuiu 
em junho comparativamente ao mês anterior, 
mostram os dados mais recentes divulgados 
pelo Instituto de Emprego e Formação Pro� s-
sional (IEFP).

A região do Vale do Sousa regista a mes-
ma tendência, com os concelhos de Castelo 
de Paiva, Felgueiras, Lousada e Paredes a re-
gistar menos desempregados que em maio, à 
exceção de Paços de Ferreira e Pena� el, que 
têm mais.

Segundo o IEFP, no � nal de junho deste 
ano havia 406.665 pessoas inscritas nos cen-
tros de emprego do Continente e das Regiões 
Autónomas, número que representa 74,8% 

de um total de 543.662 pedidos de emprego.
Em relação a maio há uma descida de 

0,6%, menos 2269 desempregos. Já em com-
paração com o mesmo mês do ano passado 
houve um aumento de 36,4% (mais 108.474 
desempregados).

Em Castelo de Paiva o número de desem-
pregados aumentou 111 num ano. No � nal de 
junho havia 643 pessoas inscritas nos centros 
de emprego, menos 44 do que no mês pas-
sado.

Felgueiras aumentou o número de inscri-
tos nos centros de emprego em 839 num ano. 
Eram, no � nal de julho, 2576 os pedidos de 
apoio, menos 176 do que em maio.

Em Lousada o número de desemprega-
dos passou de 1309 para 1859 num ano, mais 
505 pessoas. Em relação a maio, são mais 56 
pessoas à procura de trabalho.

Num ano o número de inscritos em Pa-
redes subiu 591, passando para as 3767 pes-
soas, ainda assim menos 64 do que no mês 
anterior.

Penafiel teve a maior variação de junho 
de 2019 para junho de 2020. São mais 854 
pessoas desempregadas, no total 2142. 
O concelho de Penafiel registou ainda a 
maior subida de inscrições nos centros de 
emprego em relação ao mês anterior, sen-
do mais 150.

Paços de Ferreira também registou mais 
491 desempregados desde junho do ano pas-
sado, tendo agora 2214 pessoas desemprega-
das. Em relação a maio há uma subida de 53 
pedidos. 

No global estes seis concelhos registaram 
14.055 inscritas nos centros de emprego, mais 
49 do que em maio.

Desemprego desce em Paredes
em relação a maio
Texto

HELENA NUNES
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A Polícia Judiciária realizou nove 
buscas domiciliárias e 23 bus-
cas não domiciliárias, incluindo 
em instalações de empresas 

e gabinetes de contabilidade, nos conce-
lhos do Porto, Gondomar, Paredes, Oliveira 
de Azeméis, Aveiro, Espinho, Leiria, Marinha 
Grande e Lisboa.

GNR identi� cou
homem de 30 anos

por furto de Arte Sacra
PJ fez buscas em Paredes relacionadas

com crimes de fraude com fundos
comunitários e branqueamento 

Em causa estão três diferentes inquéritos 
titulados pelo Ministério Público – Depar-
tamento de Investigação e Ação Penal de 
Paredes (Porto-Este) que envolvem a prática 
de crimes de fraude na obtenção de subsídio, 
fraude � scal quali� cada e branqueamento.

Segundo a PJ, uma das investigações de-
senvolve-se no âmbito de uma equipa mista 
entre a Autoridade Tributária e Aduaneira 
(AT), através da Direção de Finanças do Porto 
e a Polícia Judiciária, através da Diretoria do 

Norte.
“De acordo com o apurado até ao mo-

mento estará em causa o uso e emissão de 
faturação � ctícia, com recurso ao empola-
mento dos respetivos montantes e simula-
ção de operações, entre diversos operado-
res económicos do setor metalomecânico 
que agiam concertados entre si, com vista 
ao duplo efeito de obtenção indevida de 
subsídios e dedução indevida de gastos 
� scais em sede de IRC e IVA”, explica a PJ em 
comunicado.

Em causa estão apoios comunitários con-
cedidos no âmbito do QREN (Quadro de Refe-
rência Estratégico Nacional) e Portugal2020, 
projetos que dizem respeito aos anos de 2014 
a 2017, com um total global de incentivos 
atribuídos na ordem dos quatro milhões e se-
tecentos mil euros.

Em termos � scais, a vantagem patrimo-
nial ilegítima estima-se em cerca de 1.2 mi-
lhões de euros em sede de IVA de 1.1 milhões 
de euros de IRC.

A operação policial envolveu cerca de 70 
inspetores e peritos da Polícia Judiciária, 14 
inspetores Tributários da Direção de Finanças 
do Porto e 6 peritos do Núcleo de Informática 
Forense da AT. Foram apreendidos documen-
tação diversa e acervo informático relativo à 
prática dos factos, maquinaria e viaturas au-
tomóveis.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) 
de Pena� el da GNR identi� cou um homem 
de 30 anos suspeito de furto de artigos de 
Arte Sacra de uma capela, em Lordelo, Pa-
redes.

Segundo a GNR o crime aconteceu em 
� nais de fevereiro, tendo o homem arrom-
bado a porta lateral da capela. 

No seguimento de uma investigação, 
no âmbito de outros processos de furto e 
de trá� co de droga, os militares da GNR re-
cuperaram seis castiçais, duas terrinas, dois 
cálices, diversas batinas, vários recipientes 
usados nas celebrações eucarísticas, várias 
toalhas bordadas para uso eucarístico e um 
livro religioso.

O homem já tinha antecedentes crimi-
nais pela prática de crimes contra o patrimó-
nio e trá� co de droga. Foi constituído argui-
do e os factos remetidos ao Tribunal Judicial 
de Paredes. Os artigos recuperados foram 
entregues ao responsável da paróquia.
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A câmara municipal de Paredes 
voltou a distinguir, no âmbito 
da sessão comemorativa do fe-
riado municipal, assinalado no 

passado dia 20 de julho, um conjunto de per-
sonalidades e instituições do concelho, numa 
cerimónia marcada pelas medidas de segu-
rança impostas pela pandemia da Covid-19.

Entre os homenageados esteve D. Vito-
rino Soares, Bispo Auxiliar do Porto, que foi 
pároco em Paredes durante 25 anos, o ciclista 
paredense António Sousa, que conquistou 
21 títulos de campeão nacional e várias me-
dalhas internacionais e a título póstumo o 
maestro Vergílio Pereira, � lho de um dos fun-
dadores da Banda Musical de Vilela, que este 
ano completa 160 anos de existência.

A autarquia decidiu ainda homenagear 
pro� ssionais que se destacaram na luta con-
tra a pandemia da Covid-19, nomeadamente 
a Delegada de Saúde, a GNR de Lordelo e de 
Paredes, as assistentes operacionais de várias 
instituições sociais de apoio a idosos e tam-
bém um restaurante, um comerciante, um 
feirante e um carteiro.

No seu discurso, o presidente da câmara 
lembrou a chegada do comboio a Paredes, 
em 1875, que signi� cou a abertura do conce-
lho ao país e à Europa e espalhou placas em 
vários pontos das linhas com as “célebres” 
palavras “Pare, escute e olhe”.

“O feriado municipal é uma excelente 
oportunidade para também nós parar-
mos, escutarmos e vermos o que fomos, 
o que somos e o que queremos ser como 
concelho. Parar para louvar e agradecer 
aos que entre nós se distinguiram ao lon-
go do ano. Parar para re� etir sobre humil-
dade e sobre o futuro do nosso concelho”, 

Medalha de Ouro entregue a personalidades,
instituições e pro� ssionais que se destacaram

na luta contra a pandemia

Personalidade
D. Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto

Desporto
António Sousa, ciclista 

Cultura
Maestro Vergílio Pereira, a título póstumo

Pelo mérito da consagração religiosa e Ordenação Episcopal, 
como Bispo Auxiliar da Diocese do Porto e pela vertente huma-
nista e solidária ao serviço da comunidade de Paredes, em espe-
cial a juventude, enquanto Pároco de Castelões de Cepeda, entre 
1994/2019 e Vigário da vara de Paredes entre 1999/2019. 

A Ordenação Episcopal em 29 de setembro de 2019 para 
Bispo Auxiliar da Diocese do Porto faz dele uma personalida-
de reconhecida e aclamada na Igreja Católica. Atualmente é 
também Reitor do Seminário Maior do Porto.

Pelo mérito desportivo alcançado no ciclismo, com 16 
anos de carreira e a conquista de 24 títulos, prestigiando a 
modalidade e o nome de Paredes. Do palmarés destacam-
-se 21 títulos, entre eles individuais, como o de Campeão 
Nacional em BTT e Ciclocrosse, e prémios coletivos. No 
plano internacional, sagrou-se três vezes campeão Gale-
go/Espanha, em Ciclocrosse, registando ainda três partici-
pações em Campeonatos do Mundo, tendo como melhor 
resultado o 18.º lugar.

Nascido a 7 de outubro de 1890, em Vilela, Paredes, apren-
deu os primeiros “acordes” com o pai, António Gaspar Pereira, 
um dos fundadores da Banda Musical de Vilela. 

Vergílio Pereira foi fundador e dirigente do “Orfeão Castro 
Araújo”, entre 1924 e 1942 e frequentou o Conservatório de 
Música do Porto e a Academia Mozart, onde obteve a carteira 
de “Chefe de Orquestra”. 

A Medalha de Ouro foi recebida pela neta, Maria Cláudia 
de Figueiredo Pereira Ferrão.

frisou Alexandre Almeida. 
O autarca sustentou que o dia do municí-

pio “é também a oportunidade de ouvir as 
vozes dos jovens e dos mais idoso, ver as 
injustiças das comunidades, mas também 
o muito que se tem feito pelo desenvolvi-
mento sustentado do concelho”. É preciso 
“parar, escutar e olhar, para traçarmos ob-
jetivos e construirmos os caminhos para a 
sua concretização”, defendeu.

“Em Paredes precisamos todos de sa-
ber onde querer chegar. Precisamos de ter 
objetivos claros para a década 20-30. Pre-
cisam as empresas, as escolas, as institui-
ções e o município. Sabemos muito bem 
onde queremos chegar. Queremos um 
concelho melhor, em termos de infraestru-
turas, equipamentos e organizações. Um 

concelho com mais emprego, que aposta 
na inovação, um concelho, um território, 
uma comunidade que seja cada vez me-
lhor para se viver, estudar, trabalhar ou vi-
sitar”, frisou o edil, garantindo que o conce-
lho tem de ser digno daqueles que, ao longo 
da história, lutaram por um futuro melhor e 
onde a câmara ambiciona ser o motor dessa 
transformação social e da melhoria da quali-
dade de vida dos paredenses.

O autarca defendeu que o município tem 
dado passos signi� cativos na recuperação � -
nanceira e na credibilidade das suas contas, 
mas ainda há muito trabalho para fazer e inú-
meras as carências e necessidades há espera 
de uma resposta.

Voltando ao feriado municipal, Alexandre 
Almeida explicou que este ano além de três 

personalidades a 
câmara de Paredes 
decidiu homena-
gear aqueles que 
tiveram um papel 
de relevo no com-
bate à pandemia 
da Covid-19.

“ S e l e c i o n a -
mos pessoas, ins-
tituições, empre-
sas que represen-
tam muitos dos 
que estiveram e 
ainda estão no 
terreno. Começo 
por lembrar os 
paredenses que 
perderam a vida e 
apresento as con-
dolências às famí-
lias. Homenagea-
mos os assisten-
tes operacionais 
das instituições 

que lutaram arduamente para salvaguar-
dar os mais vulneráveis, os idosos, mas 
também as atividades que tiveram de se 
adaptar drasticamente a esta nova rea-
lidade”, reforçou o autarca, referindo-se ao 
sector da restauração e do comércio local.

Em termos individuais o município es-
colheu os carteiros que nunca pararam de 
trabalhar, mesmo no período mais crítico 
da pandemia e os feirantes que se sujei-
taram a muitas restrições ao longo destes 
meses.

O autarca elogiou também as forças de 
segurança que evidenciaram, durante a pan-
demia a sua operacionalidade com espírito 
de serviço público e o trabalho dos pro� s-
sionais de saúde, que foram incansáveis e de 
uma competência de louvar.
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Discursos 
“Não se trata de nenhuma promoção, de nenhum 
reconhecimento. Trata-te de um grande serviço e 
responsabilidade que me foi colocada nas mãos”

- D. Vitorino Soares, Bispo Auxiliar do Porto

“É mais fácil praticar ciclismo do que estar aqui. 
Só queria mesmo agradecer à câmara por este re-
conhecimento”

- António Sousa, atleta 

“É com imensa honra e profunda gratidão que, 
em nome da família, recebemos esta tão grande 
homenagem”

- Maria Cláudia de Figueiredo Pereira Ferrão,
neta do Maestro Vergílio Pereira

“Trabalhamos em equipa e só assim somos um 
todo. Obrigado à população por ter cumprido 
com as orientações das autoridades de saúde”

- Maria de Fátima Marques, Delegada de Saúde

“Agradeço o reconhecimento dos heróis do posto 
de Lordelo e Paredes que estiveram dia e noite na 
rua a apoiar quem deles precisava” 

- Comandante do Comando Territorial do Porto
da GNR, Coronel Jorge Ludovico Bolas

“Neste tempo de pandemia foram-nos exigidas 
uma série de mudanças e adaptações. Este pré-
mio vem premiar esse esforço”

- Pedro Costa, representante do restaurante Bobaque

“Esta é também uma homenagem a todos os que 
decidiram arriscar, fazendo de Paredes uma cida-
de comercialmente solicitada”
- António Augusto da Costa, proprietário da Casa “Costa 
Neto”

“Os feirantes são uma parte ativa da economia 
e merecem a vossa atenção. Em nome de todos 
agradeço à câmara”

- António Leal de Sousa, feirante

“É com muito orgulho que estou aqui nesta festa. 
Tudo por iniciativa do senhor presidente da câmara. 
Quero felicitá-lo pela lembrança e por este gesto”

- Leôncio Leão, carteiro aposentado 

Maria de Fátima Marques, Delegada de Saúde

Pro� ssionais e entidades que se destacaram no âmbito da pandemia

GNR - Posto de Lordelo e Paredes Assistentes operacionais de 14 instituições 

Restaurante Bobaque Comércio “Casa Costa Neto”

António Jorge Leal de Sousa, feirante Leôncio Ribeiro Leão, carteiro aposentado

Pelo mérito de atuar na prevenção e promoção do estado 
de saúde da população residente na área do ACES - Tâmega 
II - Vale do Sousa Sul, com uma equipa multidisciplinar de 16 
pro� ssionais.

Como autoridade de Saúde, desde 1990, Fátima Marques 
intervém ativamente no concelho na defesa da saúde pública, 
sendo durante a pandemia o elemento chave do trabalho de 
prevenção e atuação do município.

Pelo mérito dos bons serviços prestados à comunidade e 
pela missão exemplar de policiamento de proximidade, que 
contribuiu para a segurança de toda a comunidade, em par-
ticular dos cidadãos mais vulneráveis e idosos, durante a vi-
gência do Estado de Emergência decretado em contexto da 
pandemia Covid-19.

Pelo mérito pro� ssional e dedicação durante a pandemia 
da Covid-19 e o contributo inexcedível para melhorar a qua-
lidade de vida dos utentes das Instituições da Rede Social do 
Concelho de Paredes, principal população de risco. As insti-
tuições foram representadas por uma assistente operacional.

Pelo mérito de manter a atividade durante a pandemia da 
Covid-19 e por ser uma das casas de comércio mais represen-
tativas e antigas de Paredes. 

A “Casa Costa Neto” foi fundada em 1957 e dedica-se à 
venda de ferragens e produtos diversos. Recebeu a medalha 
António Augusto Branco da Costa, proprietário do estabeleci-
mento que herdou do pai.

Pelo mérito empresarial e símbolo da resistência e capa-
cidade de inovação das empresas do sector, que tiveram que 
se adaptar às novas exigências da Direção-Geral da Saúde, 
no contexto da pandemia Covid-19. Foi fundado há 27 anos, 
pelos sócios Adão Ribeiro da Silva e Alberto Correia da Silva. 
A receber a medalha esteve Pedro Costa, representante dos 
sócios. 

Pelo mérito de prosseguir o legado familiar dos seus an-
tepassados - o seu trisavô foi um dos fundadores da feira de 
Paredes. O facto de se dedicar à atividade de feirante há 31 
anos, apenas interrompida nas contingências da pandemia 
da Covid-19, faz dele um ilustre representante dos feirantes 
do concelho. 

Pelo mérito de se dedicar à pro� ssão de carteiros durante 
34 anos, tendo 27 anos passados ao serviço dos CTT em Re-
bordosa, perpetuando a memória dos carteiros que

entregavam as cartas de bicicleta ou a pé. Durante a pan-
demia da Covid-19 os trabalhadores dos CTT continuaram a 
distribuir correio.

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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Ordenados novos padres
na região do Vale de Sousa

Foram ordenados no passado do-
mingo, 12 de julho, na Sé Catedral 
do Porto, seis presbíteros e três 
diáconos. 

A cerimónia foi presidida por D. Vitorino 
Soares, Bispo Auxiliar do Porto e reitor do Se-
minário Maior do Porto. 

Entre os novos padres estão três da região 
do Tâmega e Sousa. Segundo a Diocese do 
Porto foram ordenados César Pinto, 29 anos, 
natural de Sendim, concelho de Felgueiras, 
José da Silva Coelho, 30 anos, natural de 
Freamunde, Paços de Ferreira, e José Joaquim 
Costa, 29 anos, natural de Sobrosa, Paredes.

D. Vitorino Soares proferiu a homilia do 
Bispo do Porto, que esteve ausente por ne-
cessidade pro� lática de con� namento. D. 
Manuel Linda descreveu estes jovens como 
“verdadeiros ministros da reconciliação” e 
“autênticos embaixadores de Cristo”. 

“Não esqueço os Párocos que lhes des-
pertaram a vocação e quantos os ajudaram 
a formar, mormente ao nível da Faculdade 
de Teologia e dos estágios. Uma palavra 
muito sentida vai para os seus familiares: 
também vós vos sentis realizados na rea-
lização destes vossos � lhos e irmãos”, a� r-
mou, acrescentando: “A verdadeira pastoral 
é fazer como Jesus, de quem o vosso sacer-
dócio é participação: tornar os corações 
simpáticos e acolhedores para depois lhes 
anunciar a Palavra que gera a vida. (…) Se 
quereis servir a Igreja de Deus do Porto, 
começai por conquistar o coração dos seus 
� éis. Dedicai-vos a eles, vivei para eles, so-
frei com eles, alegrai-vos com eles, amai-os 
com um amor misericordioso e clemente. 
Não vos afasteis deles por um estatuto so-
cial de importância, não vos sobreponhais 
aos pobres pelo luxo e pela ostentação, 
não vos ligueis a grupos de qualquer gé-
nero que apenas querem satisfazer as suas 
manias, mesmo escandalizando a maioria”.

Conheça melhor o novo pároco do concelho de Paredes. Em entrevista ao jornal A 
Voz Portucalense, José Joaquim Mendes da Costa, de 29 anos, assume que descobriu 
cedo a vontade de abraçar o sacerdócio. 

José Joaquim Mendes da Costa, 29 anos
Natural de Sobrosa, Paredes

Seminário da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus

Quando é que o seu amor a Cristo passou 
a ser chamamento para a vida sacerdotal?

Desde cedo, logo no momento em que 
entrei para o Seminário Missionário Padre 
Dehon percebi que a resposta descompro-
metida e entusiasta dos inícios teria de dar lu-
gar a uma opção mais séria e comprometida, 
foi assim que a cada etapa fui puri� cando as 
minhas motivações e descobrindo a verda-
deira alegria da vocação. De modo particular 
a minha experiência missionária em Angola 
veio con� rmar o desejo que sentia de me en-
tregar a Cristo e à Igreja pelo sacerdócio.

Qual foi a importância da família na 
sua decisão vocacional?

A minha família foi a terra fértil onde cres-
ceu a minha vocação. Dos meus pais e familia-
res sempre contei com o apoio incondicional 
para responder ao chamamento que sentia.

Como foi o seu percurso de vida até 
chegar ao Seminário?

Ingressei no seminário muito cedo, a minha 
vocação é o resultado de uma longa maturação, 
até entrar no seminário era uma criança normal 
que para além do ensino escolar frequenta-
va assiduamente a catequese e a eucaristia. O 
convite que me foi lançado numa das aulas de 
EMRC para conhecer o seminário veio encetar 
um novo ciclo da minha vida que encontra na 
ordenação um dos seus momentos altos.

Como tem sido a experiência de diácono?
Como diácono, tenho participado nas ce-

lebrações das comunidades cristãs que nos 
estão con� adas e a outras que ajudamos pas-
toralmente aqui no Porto, experiência que me 
fez tomar consciência das necessidades das co-
munidades cristãs. Por outro lado, o tempo de 

pandemia levou-me uma vivência mais interior 
do meu ministério de diácono, ajudando-me a 
assumir com maior radicalidade as palavras de 
Jesus “o meu Reino não é deste mundo” e a per-
ceber que, como cristãos, estamos permanen-
temente em teletrabalho. Perante as exigências 
da distância física ou social compreendi quão 
importante é cultivar a proximidade afetiva e 
pastoral, agora por outros meios.

Para si o que é ser padre hoje?
A identidade carismática dos Dehonianos 

de� ne o nosso carisma como “a união à obla-
ção de Cristo ao Pai pelos homens”. Ser padre 
hoje signi� ca ser sinal da entrega a Deus e aos 
homens à imagem de Cristo. Doar-se, entre-
gar-se aos outros como forma de superar o 
individualismo autossu� ciente que deteriora 
as relações humanas na nossa sociedade.
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O acidente de helicóptero viti-
mou o piloto da Força Aérea e 
comandante dos bombeiros 
voluntários de Cete, Noel Fer-

reira, de 36 anos, durante o combate a um 
incêndio rural em Sobrado, Valongo, foi pro-
vocado por uma colisão com os cabos de alta 
tensão.

A conclusão é apontada pelo Gabinete de 
Prevenção e Investigação de Acidentes com 
Aeronaves e de Acidentes Ferroviários no re-
latório � nal da investigação publicado esta 
terça-feira, 14 de julho.

O GPIAAF aponta como causa do aciden-
te “o embate do balde e rotor de cauda nos 
cabos de alta tensão, ao voar a baixa alti-
tude durante a operação de combate a um 
incêndio rural”.

O relatório começa por fazer uma des-
crição do acidente que aconteceu a 5 de se-
tembro de 2019, quando o helicóptero Euro-
copter AS350 B2 ao serviço da AFOCELCA, foi 
chamado a iniciar o combate a um incêndio 
� orestal, na localidade do Sobrado, no conce-
lho de Valongo.

“A perda de controlo da
aeronave foi inevitável”
A aeronave, pilotada por Noel Ferreira, 

levantou voo às 15h10 de uma base privada 
de Valongo, transportando uma equipa de 
cinco bombeiros e o equipamento de comba-
te a incêndios. Depois de largar a equipa de 

Embate com cabos de alta tensão provocou queda
de helicóptero que vitimou comandante Noel Ferreira 

intervenção, e de lhe ter sido posicionado o 
balde, o piloto recolheu água para a primeira 
descarga e repetiu o ciclo em menos de cinco 
minutos.

Na segunda aproximação ao local do in-
cêndio a aeronave e o balde suspenso colidi-
ram com uma segunda linha de alta tensão, 
composta por oito condutores com tensão 
de 220 kV, que estava posicionada a uma cota 

inferior e a cerca de 45 metros de distância 
horizontal da primeira.

“Já sem rotor de cauda e sem estabili-
zador vertical, a aeronave inicia uma rota-
ção no sentido anti-horário por efeito do 
torque aplicada ao rotor principal. A perda 
de controlo foi inevitável e consequente 
queda em rotação, percorrendo uma dis-
tância total de 84 metros até se imobilizar 

sobre o seu lado esquerdo, seis segundos 
após o impacto com os cabos. Após o em-
bate com o solo, de imediato de� agrou um 
incêndio intenso que consumiu a aeronave 
na totalidade. Neste processo, o piloto e 
único ocupante da aeronave, foi ferido fa-
talmente”, refere o GPIAAF.

Para o acidente contribuíram a localização 
e progressão no terreno do incêndio � orestal 
em terreno montanhoso, junto e por debaixo 
de linhas de alta tensão que cruzavam o vale; 
- a trajetória de descarga eleita pelo piloto 
com posição relativa praticamente perpen-
dicular às linhas de energia; - a posição re-
lativa e disposição dos cabos nos respetivos 
suportes em con� guração vertical à direita do 
piloto e horizontal à sua esquerda; o foco do 
piloto em completar a missão de combate ao 
incêndio, relativizando o risco de colisão imi-
nente ao voar perto de linhas de alta tensão 
em terreno de orogra� a complexa.

O documento aponta ainda que o voo foi 
realizado de acordo com os procedimentos e 
a aeronave cumpria com os requisitos legais 
de certi� cação aplicáveis.

Já o piloto, Noel Ferreira, registava 180 
horas de experiência de tempo total de voo 
no modelo AS350-B2, maioritariamente em 
operações de combate a incêndios, em que 
participava desde 2018.

O GPIAAF relata ainda que Noel Ferreira 
não usava capacete de proteção no momen-
to do acidente e o seu corpo foi encontrado a 
cinco metros à direita do assento do cockpit, 
“situação que não pode ter resultado da 
queda nem da explosão, evidenciando as-
sim movimentação autónoma do mesmo 
após a queda”.
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ADIL assinalou 30.º aniversário
com bênção de nova viatura 

A Associação para o Desenvol-
vimento Integral de Lordelo 
(ADIL) assinalou, no passado dia 
12 de julho, o 30.º aniversário 

com a bênção de uma nova viatura de trans-
porte de utentes, com plataforma elevatória 
para cadeira de rodas, oferecida pela câmara 
de Paredes e pela Cooperativa A Lord.

A cerimónia foi presidida pelo Padre Rui 
Pinheiro na presença do presidente da câ-
mara, Alexandre Almeida, o vice-presidente 
Francisco Leal, o presidente da Cooperativa A 
Lord, Francisco Ramos.

A celebração dos 30 anos da ADIL con-
tou, também, com a presença do presiden-
te dos bombeiros de Lordelo, Miguel Fer-
reira, o comandante da corporação, José 
Freitas, o presidente da junta, Nuno Serra 
e vários antigos presidentes da ADIL. Os 
utentes do lar puderem assistir à missa no 
jardim da instituição, momento que o pre-
sidente da ADIL destaca como importante 
nestas comemorações.

Ao PAREDENSE, Hélder Oliveira reforça 
ainda que a nova viatura benzida neste ani-
versário era uma necessidade. “A anterior já 
tinha um grande desgaste e era necessário 
renovar para dar mais conforto aos nossos 
utentes. A câmara assumiu que compar-
ticipava metade do valor e a Fundação A 
Lord garantiu o resto, o que para nós foi 
muito bom porque não tivemos de assumir 
despesa alguma”, garantiu. 

Ainda a propósito dos 30 anos da insti-

tuição, Hélder Oliveira destacou o trabalho e 
esforço das funcionárias e demais colabora-
dores da instituição durante a fase mais crítica 
da pandemia da Covid-19, para proteger os 
utentes mais idosos.

“Fizemos tudo o que estava ao nosso al-
cance para manter o vírus fora da nossa ins-
tituição e de facto as nossas funcionárias fo-
ram umas guerreiras, inclusive tiveram uma 
fase em que chegaram a dormir na instituição 
para minimizar o risco para os utentes”. 

Aos poucos a instituição vai tentando re-
gressar à normalidade, tendo em funciona-
mento grande parte das suas valências, lar, 
apoio domiciliário, creche e jardim de infân-
cia. A exceção é o centro de dia que permane-

ce encerrado, à semelhança do que acontece 
com as restantes instituições do país.

Instituição quer construir
residências seniores 

Um dos projetos de medio prazo da atual 
direção da ADIL passa pela construção de 12 
residências seniores num terreno próximo às 
atuais instalações. O objetivo da instituição é 
apresentar uma candidatura a fundos comuni-
tários, no âmbito do programa PARES – Progra-
ma de Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais – para � nanciar o projeto, que implica 
um investimento de 1,2 milhões de euros.

“É um conceito diferente e que faz 
sentido para quem procura uma resposta 
diferente de um Lar. Funciona como uma 
pequena residência, com quarto, casa de 
banho e sala e a instituição assegura vá-
rios serviços, desde a limpeza às refeições, 
e também cuidados médicos e de enferma-
gem”, explica o responsável, assumindo que a 
instituição está a negociar a compra de mais 
terreno para avançar com o projeto.

“Temos um terreno com dois mil me-
tros quadrados, mas para este projeto o 
ideal seria ter o dobro. Estamos a tentar 
negociar com o proprietário, mas se não 
conseguirmos o projeto avançará na mes-
ma com uma dimensão mais pequena”.

A meta será construir a nova valência nos 
próximos dois anos.

Jovens detidos
por atear fogos

Foram detidos, no passado fim de se-
mana, dois jovens de 22 anos por atea-
rem fogos florestais, que acabaram por 
ficar em prisão preventiva.

Em comunicado, a GNR de Paço de 
Sousa explicou que os militares foram 
informados por populares do avista-
mento de uma viatura onde seguiam 
dois homens que provocaram um incên-
dio florestal em Lagares, Penafiel.

Na sequência das diligencias poli-
ciais, os dois suspeitos foram identifica-
dos, sendo um deles um ex-bombeiro, 
que confirmaram terem sido os autores 
do crime.

Segundo a GNR de Paço de Sousa, os 
suspeitos confirmaram que, desde 2018, 
provocaram vários incêndios florestais 
nos concelhos de Paredes e Penafiel 
com recurso a acendalhas.

Populares tentaram
resgatar animais

de habitação
em Gandra

Dezenas de populares cercaram 
uma habitação situada na freguesia de 
Gandra, concelho de Paredes, por ale-
gadamente se encontrarem no interior 
animais sem condições de higiene e se-
gurança.

Segundo os populares, a habitação 
pertence à mãe de uma das proprietá-
rias do canil ilegal de Santo Tirso, onde 
no último fim de semana dezenas de 
animais morreram carbonizados, na se-
quência de um incêndio que decorreu 
na Serra da Agrela.

Num vídeo publicado nas redes so-
ciais, a “Animal Save Portugal” refere que 
os moradores confirmaram a existência 
de um cheiro nauseabundo na moradia 
e que uma carrinha já tinha sido vista a 
retirar vários animais do local.

Recorde-se que as proprietárias dos 
canis ilegais de Santo Tirso vão ser alvo 
de um inquérito do Ministério Público.
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Foi benzida 
no passado dia 
11 de julho a am-
pliação de cemi-
tério de Mouriz. 
Segundo a câ-
mara de Paredes 
a obra permite 
ter mais 38 cam-
pas e 45 sepultu-
ras em nicho, in-
formou a câmara 
de Paredes.

A cerimónia 
foi presidida pelo Padre António 
Maria Silva e contou com a presen-
ça do presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, e vereadores, e 
do presidente da junta de Paredes 

O Padre Pedro Sér-
gio Silva, pároco 
das freguesias de 
Parada de Todeia, 

Recarei e Sobreira comemorou, 
no passado dia 12 de julho, os 25 
anos de sacerdócio, com uma eu-
caristia celebrada pelo próprio na 
igreja da Sobreira.

Na cerimónia estiveram pre-
sentes o presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida, 
acompanhado da vereadora Beatriz 
Meireles e do vereador Paulo Silva, 
o presidente da junta de Sobreira, 
João Gonçalves, e de Recarei, Belmi-
ro Sousa, entre outros convidados e 
paroquianos.

Os 25 anos sacerdotais foram 
celebrados sob o lema do salmo 
15 “Sois Vós, Senhor, a parte da 

As freguesias de Sobreira e 
Aguiar de Sousa já inauguraram 
os novos Espaços do Cidadão, que 
funcionam nos edifícios das res-
petivas juntas de freguesia, por 
via do protocolo assinado pela 
câmara e a Agência Para a Moder-
nização Administrativa.

A inauguração aconteceu no 
passado dia 11 de julho e foi pre-
sidida pelo presidente da autar-
quia, Alexandre Almeida.

“Todos os espaços de cida-
dão têm a mesma valência de 
serviços de proximidade con-
centrados num único espaço, 
evitando, assim, que o muní-
cipe tenha de se deslocar a vá-
rios locais para resolver os seus 
problemas com documentação”, 
explica a nota de imprensa.

“Este modelo de serviços 
prestados num único balcão 

Padre Pedro Sérgio Silva completou
25 anos de ordenação sacerdotal

minha herança, está nas Vossas 
mãos o meu destino”.

Pedro Sérgio Gomes da Silva 
nasceu a 29 de junho de 1970 e é 
natural de S. Vicente de Pereira Ju-

são, Ovar. Foi nomeado pároco de 
Recarei e Parada de Todeia a 25 de 
julho de 1995 e de Sobreira a 15 de 
julho de 1999. É formado em Teolo-
gia pela Universidade Católica.

Sobreira e Aguiar de Sousa
inauguraram Espaços do Cidadão

visa servir melhor o cidadão, ou 
seja, o atendimento processa-se 
com mais qualidade, rapidez, 
proximidade e eficiência, pro-
movendo também a literacia 
digital, através do apoio que é 
prestado nos serviços públicos 

digitais”, acrescenta a autarquia.
No Espaço do Cidadão é possí-

vel renovar ou alterar a morada do 
cartão de cidadão, tratar da carta 
de condução, tirar o registo crimi-
nal, solicitar nova senha ou cader-
neta predial junto da Autoridade 
Tributária, apresentar despesas à 
ADSE ou consultar processos do 
net-emprego. 

Solicitar o Cartão Europeu 
de Seguro de Doença ou realizar 
os serviços do e-fatura, fazer o 
pedido de certidões de Registo 
Civil, pedidos de Abono de famí-
lia, pedido de pensões, solicitar 
subsídio de funeral e subsídio por 
morte, pedir a alteração à ativida-
de de feirante e/ou vendedor am-
bulante são outros dos serviços 
assegurados.

O concelho conta com uma 
rede Espaço Cidadão em Paredes, 
Lordelo, Gandra, Rebordosa, Bal-
tar, Sobreira e Aguiar de Sousa, 
estando previsto abrir em breve o 
Espaço de Cidadão de Recarei.

Benzida ampliação
do cemitério de Mouriz

Artur Silva, e o restante executivo.
Atendendo aos condicionalismos 

da pandemia da Covid-19 o evento foi 
restrito, cumprindo as normas da Di-
reção-Geral de Saúde (DGS).
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Parque das Serras do Porto com
atividades em julho, agosto e setembro

O projeto “Ciên-
cia Viva no 
Verão” vai di-
namizar várias 

atividades no Parque das 
Serras do Porto, nos conce-
lhos de Paredes, Gondomar 
e Valongo, em julho, agosto 
e setembro.

Segundo a câmara de Pa-
redes, a 24.ª edição da “Ciên-
cia Viva no Verão” é uma 
edição especial que destaca 
o projeto Circuitos Ciência 
Viva, cujo lema é “Deixe-se 
guiar pela curiosidade!”. 
Estas ações destinam-se às 
famílias e vão decorrer entre 
15 de julho e 15 de setembro.

Os promotores desa� am 
os participantes a “conhe-
cer Portugal nestas férias 
através da cultura e ciência, 
sempre na companhia de 

especialistas”.
A primeira atividade acon-

teceu no passado dia 17 ju-
lho, na Senhora do Salto, em 
Aguiar de Sousa, Paredes, onde 

os participantes foram desa� a-
dos a explorar os líquenes.

Haverá depois outras ati-
vidades nos dias 25 de julho, 
1, 8, 9, 15, 16 e 30 de agosto 

e 11 e 13 de setembro. As 
inscrições já estão a decorrer 
na página da internet do pro-
grama https://www.ciencia-
viva.pt/veraocv/2020/ .

O município de Paredes 
iniciou, na semana passada, a 
lavagem e desinfeção de 2100 
contentores de 800 litros de 
deposição de resíduos indife-
renciados por todo o concelho.

O circuito de lavagem, 
desinfeção e manutenção 
dos contentores arrancou em 
Beire, estando os trabalhos a 
decorrer de segunda-feira a 

sábado.
O Vice-Presidente da câ-

mara com o pelouro do Am-
biente, Francisco Leal, acom-
panhou ma quinta-feira, 9 de 
julho, os trabalhos de limpeza 
em Gondalães. 

Citado no comunicado, o 
autarca sublinhou que  "esta 
medida visa dar continui-
dade à limpeza e higieniza-

ção regular dos contentores 
como meio de prevenção da 
saúde pública e para elimi-
nar os maus cheiros destes 
equipamentos de deposição 
temporária de resíduos”.

Francisco Leal sensibili-
zou, ainda, os munícipes para 
a separação dos resíduos e 
também apelou para não faze-
rem a deposição de verdes, de 

resíduos industriais e de cons-
trução civil nos contentores 
indiferenciados para lixo do-
méstico.  “Todos devem con-
tribuir para aumentar a taxa 
de reciclagem do concelho e 
melhorar o meio ambiente”.

Estes tipos de resíduos 
devem ser entregues nos Eco-
centros de Lordelo, Cristelo e 
Paredes.

15 novos molock’s instalados em
Baltar, Parada, Lordelo e Gandra

A rede de ecopon-
tos do concelho de Pa-
redes foi reforçada com 
a colocação de 15 novos 
contentores semienter-
rados (molok’s) em vá-
rios pontos do concelho. 
Segundo a autarquia 
foram implementadas 
15 novas estruturas para 
a recolha seletiva de lixo 
nas freguesias de Baltar, 
Parada de Todeia, Lorde-
lo e Gandra e em locais 
de elevada densidade 
populacional.

“Estes novos 
equipamentos para 
deposição de vidro, 
embalagens, papel/
cartão e resíduos in-
diferenciados têm 
maior capacidade 
para receber resíduos 

Desinfetados 2.100 contentores
do lixo em todo o concelho

e localizam-se na Rua do 
Feital, em Baltar, na face à 
EN 319, em Parada de To-
deia, em Penhas Altas, em 
Lordelo, e junto à ponte da 
Pinguela, em Gandra”, ex-
plica o município.

A autarquia garante ain-
da que a colocação desta 
tipologia de contentores irá 
permitir melhorar a higiene 
urbana e o ambiente, atra-
vés de maior capacidade de 
acondicionamento dos resí-
duos, reduzindo a ocupação 
do espaço e o impacto visual 
à superfície. 

“Estes contentores per-
mitem ainda a redução de 
maus cheiros dado que as 
temperaturas mais bai-
xas no subsolo retardam o 
crescimento de bactérias”, 
acrescenta a mesma fonte.
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

moda desportiva com
as melhores marcas

H á seis anos associada às 
marcas mais conceituadas, 
a Time Sports tem vindo a 
marcar o mercado da moda 

desportiva na região do Vale do Sousa, 
sempre com um conceito associado à 
qualidade dos produtos.

Criada em 2014 por Marcelo Barbosa, 
de 47 anos, a Time Sports abriu loja em 
Paredes, na Rua Vitorino Leão Ramos, 
onde ainda se mantém. Dois anos mais 
tarde o empresário paredense decidiu 

alargar o negócio, inaugurando uma nova 
loja na Rua Dom José de Lencastre, em Pa-
ços de Ferreira.

“Houve um crescimento do negócio 
e sentimos necessidade de abranger ou-
tras áreas geográ� cas. Há muita gente 
que vive aqui próximo que vinha a Pa-
redes fazer compras e decidimos então 
abrir uma loja em Paços de Ferreira”, con-
ta o empresário, garantindo que o negócio 
tem corrido dentro da “normalidade”.

A aposta nas marcas mais conceitua-
das foi sempre uma mais-valia para a em-
presa, que se tornou representante oficial 

da Adidas, Nike, Puma, New Balance, Le coq 
sportif, entre outras.

Além do calçado e têxtil desportivo, 
a Time Sports tem ainda vários tipos de 
acessórios, onde se destacam as mochilas 
da East Pack e os chapéus da New Era, as-
sim como os equipamentos de natação da 
Speed, marca referenciada no sector.

Com a chegada da Covid-19 a empre-
sa teve de apostar noutras plataformas de 
venda, sobretudo no período mais crítico 
da pandemia em que as lojas estiveram en-

cerradas. “Canalizamos todas as vendas 
para as redes sociais. Isso acabou por 
trazer mais visibilidade às lojas e quise-
mos dar um passo mais à frente e avan-
çar com a criação de uma loja online que 
deverá estar pronta em agosto.” 

Lojas em Paredes
e Paços de Ferreira

funcionam com todas
as regras de segurança

Marcelo Barbosa acredita que esta nova 
plataforma será atrativa não só para o público 
mais jovem, mas também para os clientes que 
preferem comprar online por receio. 

Numa altura em que a segurança é uma 
questão cada vez mais importante, o empre-
sário garante que as lojas Time Sports estão a 
funcionar com todas as regras determinadas 
pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

“Na entrada temos álcool-gel para 
o cliente desinfetar as mãos e tocar nos 
produtos com toda a segurança e temos 
umas proteções adaptadas para experi-
mentar o calçado. Além disso, reforça-
mos os cuidados de desinfeção dos bal-

cões e superfícies”.
O Covid-19 trouxe algumas mudanças 

ao funcionamento da empresa e fez cair o 
negócio. Nos últimos meses as vendas caí-
ram cerca de 30% e Marcelo Barbosa acre-
dita que tão cedo não será possível retomar 
os valores que se registavam antes do con-
finamento, sobretudo devido ao receio das 
pessoas com a crise económica e a perda 
do emprego.

“Decidimos antecipar a época de sal-

dos para tentar dinamizar o negócio, 
mas isto ainda vai demorar a recuperar. 
Este ano acho que vai ser de adaptação 
para todos, mas com um bocadinho de 
sorte vamos conseguir resolver isto. No 
comércio tradicional as lojas são peque-
nas e não há lugar para grandes aglo-
merados de pessoas e há sempre uma 
relação mais próxima com o cliente, que 
não existe nos centros comerciais. Temos 
aqui situações que já são duas e três ge-
rações de famílias a serem clientes da 
loja e isso será sempre uma mais-valia, 
sobretudo nestes tempos”.

As expectativas para o futuro têm de 

ser geridas com um “otimismo mode-
rado”, diz Marcelo Barbosa, procurando 
apostar em novas dinâmicas e estratégias 
para cativar o cliente e manter o negócio 
de portas abertas.

“Se conseguirmos criar uma liga-
ção com o cliente que vem cá a primei-
ra vez e que estava habituado a com-
prar no centro comercial acho que va-
mos seguramente vencer esta guerra”, 
acrescenta. 
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COVID-19 deixou os idosos ainda mais isolados

Os centros de dia continuam fe-
chados e sem data para abrir, 
deixando muitos idosos que 
já viviam sozinhos ainda mais 

isolados. Alguns recebem apenas a visita das 
auxiliares do centro de dia que lhes levam as 
refeições e passam a maior parte do dia sozi-
nhos em casa.

Para os pro� ssionais que estão no terreno 
a realidade é preocupante, sobretudo para os 
utentes mais autónomos e capazes que sen-
tem falta das atividades e do convívio.

“Temos famílias que dizem que os 
utentes já começam a � car mais limitados 
não só a nível físico, mas também cogni-
tivo devido ao isolamento. Sobretudo os 
mais autónomos e que acabam por � car 
mais dependentes”, sublinha Mónica San-
tos, diretora técnica da Associação para o De-
senvolvimento Integral de Lordelo.

O centro de dia da ADIL acolhe 25 uten-
tes, mas desde março que a instituição está 

Centro de Dia da ADIL

Centro de Dia da Misericórdia de Paredes

Centro de Dia de Beire
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a assegurar a estes idosos o apoio domiciliá-
rio. Além das refeições, ajudam na higiene e 
preparam a medicação para que os utentes 
possam tomar sozinhos em casa, mesmo nos 
períodos em que não têm qualquer vigilância.

Apesar do esforço para garantir algum 
acompanhamento, a diretora técnica da ADIL 
reconhece que era necessário assegurar a es-
tes idosos outro tipo de apoio, nomeadamen-
te atividades lúdicas e recreativas. Mas isso 
exige mais recursos. 

“Se realmente vier o apoio da Seguran-
ça Social vamos contratar mais recursos 
humanos. Quanto mais tempo eles estive-
rem parados, mais demoram a recuperar e 
para já não existe nenhuma certeza quan-
to à reabertura dos centros de dia”. 

Face aos novos surtos de contágio que 
surgiram em lares nas últimas semanas, Mó-
nica Santos diz que é demasiado cedo pen-
sar na reabertura. No caso da ADIL que tem 
o centro de dia a funcionar no mesmo edifí-
cio do lar a situação é ainda mais complexa, 
defende. “Teríamos de ter todos os idosos 
separados e a usarem máscara. E é muito 

difícil assegurar que um 
utente com 94 anos ou com 
uma demência, por exem-
plo, use máscara no lar ou 
no centro de dia”.

Opinião idêntica tem 
Elsa Teixeira, diretora técnica 
do lar da Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paredes. Reabrir 
o centro de dia “seria um 
risco” que podia sair caro 
às instituições e aos utentes. 
“Tem-se visto o resultado 
nos lares quando não são 
tomados os devidos cuida-
dos. Sabemos que a situa-
ção está mais complicada 
em Lisboa, mas continuam 
a surgir casos no Norte e 
seria um risco muito gran-
de reabrir nesta altura”.

condições. “Aqueles centros que só são cen-
tros de dia e que conseguirem reduzir o nú-
mero de utentes, recebendo os idosos em 
dias diferentes para assegurar o distancia-
mento necessário acho que seria possível. 
Agora as instituições que têm centro de dia 
e lar, como é o nosso caso, a funcionar no 
mesmo edifício, é muito complicado. Seria 
um risco enorme que podia sair caro”.

Isolamento acelera
depressões e demências

Habituados a estar acompanhados no lar 
durante o dia, os utentes destas instituições 
sentem que a pandemia os deixou ainda mais 
sozinhos. E a solidão pode afetar a sua condi-
ção física e emocional, garante Muriela Silva, 
técnica superior de Psicologia e diretora da 
Associação de Apoio à Terceira Idade de Beire.

ber apoio domiciliário. Nas últimas semanas a 
associação tem estado também a realizar al-
gumas visitas aos idosos que ajudam a matar 
as saudades do centro. 

“Temos muitas famílias que falam que 
os pais estão deprimidos, que dormem 
mal e que têm saudades do centro de dia. 
Na maioria das vezes as pessoas desvalori-
zam este tipo de problemas, mas a verdade 
é que o impacto na vida das pessoas pode 
ser muito signi� cativo e inclusive agravar 
algumas condições de demência”.

Muriela Silva diz que é urgente traçar um 
plano para a reabertura dos centros de dia 
para travar o avanço destas situações. 

Encerrado desde março, o centro de dia 
da Misericórdia de Paredes era frequentado 
por 20 idosos, cinco deles sem qualquer re-
taguarda familiar, por isso, a única visita que 
recebem é das técnicas do apoio domiciliário.

“Todas as semanas ligamos para saber 
como estão e a pergunta que nos fazem 
sempre é: quando vamos poder voltar? 
Tentamos explicar que não é possível, mas 
sentimos que estão tristes e muito ansio-
sos”, garante Elsa Teixeira.

Apesar do impacto emocional e físico que 
a pandemia trouxe aos idosos, a dirigente 
defende que os centros de dia só deveriam 
reabrir mediante o cumprimento de algumas 

“A nível físico o primeiro 
impacto é na mobilidade, 
ao estarem con� nados em 
casa, os idosos acabam mui-
tas vezes por estar sentados 
e pouco mais fazem durante 
o dia. Depois temos o im-
pacto a nível emocional e 
cognitivo. Eles sentem falta 
das atividades, do convívio 
e da rotina que tinham no 
centro e acabam por � car 
tristes e deprimidos”, explica 
Muriela Silva, assumindo que 
o impacto a longo prazo pode 
ser ainda mais signi� cativo e 
agravar muitas vezes os es-
tados demenciais e a depen-
dência. 

“Temos uma utente de 
50 anos, com Parkinson, que 
começou a andar sozinha na 
instituição e desde que � cou 
con� nada em casa voltou a 
perder a mobilidade. A recu-
peração agora será sempre 
mais difícil”.

O centro de dia em Beire 
é frequentado por 48 utentes 
e cerca de metade está a rece-
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COVID-19 deixou os idosos ainda mais isolados

José Santos, utente da ADIL

Albertina Moreira, Misericórdia de Paredes

Maria José Castro do Centro de Dia de Beire

Maria Teresa Leal, Centro de Dia de Beire

Quando há um ano começou a 
frequentar o centro de dia da Asso-
ciação de Apoio à 3.ª Idade de Beire, 
Maria José Castro tinha ultrapassa-
do uma fase complicada na vida, 
devido a problemas de saúde. 

O marido insistiu que fosse e 
com o tempo Maria José foi apren-
dendo a gostar das pessoas. “Tinha 
alguns problemas na cabeça e o 
meu marido não queria que � cas-
se em casa sozinha. No início não 
queria ir, mas agora já sinto falta 
daquilo. Eles vinham-me buscar 

De um dia para o outro, as ro-
tinas mudaram completamente. O 
centro de dia que a sogra de Ana 
Paula Martins frequentava, em Bei-
re, fechou, e a idosa foi obrigada a 
� car fechada em casa. Ainda foi ten-

Famílias reconhecem impacto físico e emocional
do a companhia da nora, que conti-
nua em teletrabalho, mas em breve 
Ana Paula terá de regressar ao tra-
balho presencial e Maria Teresa Leal, 
de 90 anos, � cará sozinha.

“Por um lado não vou trabalhar 

pativa e interessada nas atividades 
do centro de dia e agora, em casa, 
há uma serie de comportamentos 
que eu noto que estão diferentes 
pelo facto de ela ter de estar aqui 
fechada”.

Na família de José Albano San-
tos a angústia é idêntica. Com a 
chegada do Covid-19 o pai, José Au-
gusto, de 85 anos, deixou de poder 
frequentar o centro de dia e perdeu 
o contacto com os colegas da ADIL.

Apesar de viver sozinho, recebe 
todos os dias a visita do � lho ou dos 

netos e tem uma funcionária da ins-
tituição que o visita dia sim dia não. 
Ainda assim, o � lho nota que os 
dias são mais difíceis de passar. “A 
grande companhia nos últimos 
tempos tem sido a televisão. De 
vez em quando sai e vai ao café, 
mas a maior parte do tempo está 
em casa. Lá estavam sempre mais 
ocupados e distraídos com outras 
coisas”, explica José Albano, assu-
mindo que o pai sente mais falta da 
companhia dos amigos e das aulas 
de hidroginástica que fazia uma vez 

por semana. “Agora nem isso pode 
fazer”, lamenta.

Nos últimos meses, também 
José Albano passou a orientar a sua 
rotina de forma a visitar o pai todos 
os dias, antes e depois do trabalho, 
ajudando-o a fazer algumas tarefas 
diárias.

José Albano diz que o pai per-
cebe porque não deve sair de casa, 
mas de vez em quando sai para ir 
tomar um café, embora a família 
tente alertá-lo para os cuidados que 
deve ter.

descansada e por 
outro tenho de 
estar a contra-
tar uma pessoa 
para vir cá a casa 
fazer-lhe um bo-
cadinho de com-
panhia, o que vai 
� car um bocadi-
nho dispendioso. 
Continuo a pagar 
ao centro de dia 
para virem trazer 
a alimentação 
e agora vou ter 
uma despesa 
acrescida para 
ter aqui alguém a 
olhar por ela”, diz. 

Desde que 
deixou o centro 
de dia, Ana Paula 
nota que a sogra 
está mais ansiosa 
e renitente. “Ela 
era uma pessoa 
bastante partici-

Utentes sentem falta do convívio 
de manhã e passava bem os dias 
a fazer atividades. Era muito bom 
para distrair e ajudar a passar o 
tempo”, explica.

A par das atividades, Maria José 
sente falta do convívio e sobretudo 
das pessoas que já não vê há mais 
de três meses. Agora resta a solidão. 
“O meu marido vai trabalhar e 
eu � co sozinha. Sinto muita falta 
daquilo.  No centro de dia temos 
sempre alguém para conversar. 
Em casa a única coisa que me aju-
da a passar as horas é a televisão”.

Há três meses foi-lhe diagnosti-
cado cancro de mama e Maria José 
Castro reconhece que a situação 
se tornou ainda mais complica-
da. “Sinto-me muito em baixo e 
isto do Covid-19 veio agravar as 
coisas e isolar ainda mais as pes-
soas”, lamenta a utente, desejando 
que a situação melhore em breve 
para reencontrar algumas amigas.

Também Albertina Moreira, de 
75 anos, tem estado privada de 
contactar com os colegas do Cen-
tro de Dia da Santa Casa da Mise-

ricórdia de Paredes, que frequen-
ta há mais ou menos 10 anos. “O 
meu falecido marido já estava 
lá de dia e de noite. Depois fale-
ceu e eu continuei no centro de 
dia para não ficar sozinha. Os 
meus filhos estão a trabalhar e 
eu também não gosto muito de 
estar quieta. Lá tínhamos mui-
tas atividades para fazer. Jogá-
vamos Boccia, bingo e às car-
tas e quando podia ajudava as 
funcionárias a pôr a mesa ou a 

dar de comer a algum velhinho”, 
conta a utente.

Habituada a ter uma rotina diá-
ria no centro de dia, Albertina reco-
nhece que os últimos meses foram 
mais difíceis, sobretudo pela falta 
do convívio com as pessoas. 

Além da visita diária das auxi-
liares que entregam as refeições ao 
domicílio, a paredense tem apenas 
a companhia do � lho à noite. Já vol-
tou também a almoçar aos domin-
gos em casa dos � lhos. 
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João Ribeiro vence no regresso do Campeonato de Portugal de Ralicross
O Circuito de Lousada acolheu 

nos dias 11 e 12 de julho a segunda 
jornada do Campeonato de Portugal 
de Ralicross, Kartcross e Super Buggy 
2020, que marcou o regresso do tri-
campeão João Ribeiro, de Paredes, 
que levou de vencida a Super 1600.

Apesar de não terem podido 
assistir nas bancadas, os adeptos 
puderam seguir a prova em live 
stream, tendo as � nais sido transmi-
tidas em direto n´A Bola TV.

Armindo Araújo, atual líder do 
Campeonato de Portugal de Ralis 
2020, também marcou presença 
na prova, fazendo dupla com Pedro 
Leal nos comentários em direto.

João Ribeiro estreou-se da me-
lhor forma aos comandos do novo 
Skoda Fabia S 1600, com o qual 

espera vir a participar no Campeo-
nato da Europa da modalidade, em 
2021, vencendo de forma categóri-
ca a classe rainha do ralicross.

“Decidimos alugar um carro 
já bem conhecido dos palcos eu-
ropeus, ainda que seja alugado, 
pretendemos � car com o mesmo e 
na época 2021 efetuar todo cam-
peonato da Europa S1600. Che-
gou a altura de tentar “o salto” em 
provas internacionais. Este ano 
será apenas de desenvolvimento 
e aperfeiçoar, para 2021 apostar 
na internacionalização”, escreveu 
o piloto nas redes sociais.

Ainda na categoria de Super 
1600 o terceiro lugar do pódio 
também foi para Paredes, de Bru-
no Gonçalves (Citroen Saxo), que 

concluiu a prova a menos de um 
segundo do lousadense Joaquim 
Machado (Peugeot 208) que � cou 
na segunda posição.

Na categoria Nacional 1.6 ven-
ceu Américo Sousa. Joaquim Santos 
foi o melhor entre os Super Cars. 
Pedro Rosário venceu nos Kartcross 
e Nuno Godinho nos Super Buggy. 
Daniel Teixeira conquistou a vitória 
nas duas rodas motrizes.

Na Iniciação a vitória � cou nas 
mãos de André Monteiro que ape-
sar de ter sido o segundo a cruzar 
a meta, bene� ciou da penalização 
aplicada a Rafael Rêgo e subiu uma 
posição. O piloto de Paredes, Gon-
çalo Rocha, fechou o pódio, alcan-
çando também um bom resultado 
na sua prova de estreia.

PUB

Além da vitória de João 
Ribeiro na categoria 
rainha do ralicross, a 
segunda jornada do 

Campeonato de Portugal de Rali-
cross trouxe também uma nota po-
sitiva para outro piloto de Paredes, 
que se estreou nas competições. 

Gonçalo Rocha, 14 anos, desta-
cou-se entre os pilotos mais novos, 

Paredense Gonçalo Rocha
estreou-se com subida ao pódio

conquistando o terceiro lugar do 
pódio virtual, numa categoria onde 
os adversários eram bem mais ex-
perientes.

No primeiro dia de prova o pi-
loto de Paredes reconhece que o 
nervosismo fez com que cometesse 
alguns erros nas trajetórias e sentis-
se di� culdades com a pista molhada. 
No domingo, Gonçalo Rocha voltou 
a sofrer alguns contratempos com o 
Peugeot 106, que bateu por duas ve-
zes nos raides. Ainda assim, o piloto 

conseguiu chegar ao � nal da terceira 
manga no terceiro lugar do pódio, 
posição que viria a repetir na � nal.

“Podia ter sido melhor, mas 
acho que já é uma vitória para 
uma primeira prova”, garante o jo-
vem piloto, assumindo que o resulta-
do foi ainda positivo tendo em conta 
a experiência dos seus adversários.

Gonçalo Rocha é apoiado por 
uma equipa de Paços de Ferreira, 
criada há três anos por Filipe Barbo-
sa, um empresário que sempre es-
teve ligado ao automobilismo. An-
tónio Pereira, orientador do piloto e 
membro da equipa Befast, garante 
que o projeto para o Gonçalo esta 
época é ganhar experiência para, 
no futuro, ter ambições maiores. 
“Com apenas cinco treinos con-
seguir levar o carro do paddok 

para a pista já é uma vitória. Ele 
precisa de ter mais calma para 
não cometer os mesmos erros e 
com trabalho e evolução vai con-
seguir melhores resultados. E es-
peramos que isso aconteça já em 
Castelo Branco”.

A prova será disputada a 1 e 2 
de agosto e o piloto não assume 
para já um objetivo muito concreto. 
“Não conheço a pista, mas quero 
aproveitar os treinos para domi-
nar as trajetórias e depois tentar 
dar o meu melhor na prova”.

António Pereira também acre-
dita que Gonçalo pode conseguir 
um bom resultado, mas ressalva 
que em Castelo Branco haverá ain-
da mais concorrência para o piloto 
de Paredes. “Além do André Mon-
teiro e do Rafael Rego, poderá 

existir um outro concorrente, o 
Gonçalo Novo, também ele muito 
experiente. O objetivo da equipa 
é sempre, no mínimo, conseguir 
ir ao pódio. Quanto ao Gonçalo 
queremos que esteja concentra-
do e que vá aprendendo com as 
corridas que faz. E tenho a cer-
teza que para o ano teremos um 
Gonçalo campeão”, reforça Antó-
nio Pereira, destacando a grande 
evolução do piloto.

Sonho das corridas
vem desde pequeno 

Gonçalo Rocha assume que o 
ralicross sempre foi uma paixão des-
de pequeno.  “Sempre que havia 
provas em Lousada ia com o meu 
pai, que também gosta da moda-
lidade e conhece muitos pilotos. 
E foi esta paixão pelo ralicross 
que me levou a pedir o apoio dele 
para competir”, recorda.

Com a ajuda do pai, Pedro Ro-
cha, Gonçalo conseguiu comprar o 
Peugeot 106 que acabou por levar 
a Lousada, um carro que foi posto 
à venda no � nal da época passa-
da depois de ter sido campeão na 
Copa Regional Norte 106. 

Para esta época o piloto conta 
também com o apoio de cerca de 
25 empresas que patrocinam a sua 
prestação no campeonato, na maio-
ria empresas da região e que têm 
ligações aos negócios do pai. 
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Sport Clube Nun’Álvares
O clube recaredense foi o primeiro a iniciar os treinos dos escalões de formação, que já foram entretanto cancelados. “Os escalões de formação de sub 17 

e sub 19 treinaram durante três semanas (entre junho e julho) seguindo as normas indicadas pela DGS. Os treinos serviram para definir os respetivos 
plantéis. Por agora, os treinos foram suspensos dado que as datas previstas para o recomeço da competição apontam para meados de outubro. Neste 
momento, aguardamos as indicações da Direção Geral da Saúde para que os treinos recomecem com toda a normalidade”, afirmou Anthony Lopes, 
coordenador da formação de Recarei.  

Aliados Futebol Clube de Lordelo
A formação do Aliados Futebol Clube de Lordelo iniciou os treinos da época 2020/2021 no dia 6 julho. De forma a cumprir o plano de contingência elaborada 

pela DGS, os lordelenses determinaram que “a entrada na Academia Jaime Pacheco está apenas autorizada a atletas, treinadores e diretores com máscara de 
proteção e higienização regular das mãos. Estes são testados à entrada nas instalações através da medição de temperatura, preenchimento de um questio-
nário sobre avaliação de sintomas associados à doença e um termo de responsabilidade pelo conhecimento de contacto/transmissão do vírus. Os atletas 
não podem utilizar os balneários da academia, não é permitida a partilha de objetos pessoais e devem chegar ao treino devidamente equipados com a 
própria garrafa de água. Durante o treino são permitidos exercícios em circuito onde se evite o contacto entre atletas e se assegure a distância de seguran-
ça, relativamente a exercícios de jogo apenas são permitidos num período máximo de 15 minutos”, explicou Arlindo Silva, coordenador da formação do clube.

O Aliados de Lordelo “distribuiu cada escalão por um dia de semana nesta primeira fase, os atletas são divididos em grupos de 10 jogadores, orientados 
por um treinador”, acrescentou o responsável pelos atletas das camadas jovens.

Aliança Futebol Clube de Gandra
No clube da cidade de Gandra, os treinos da formação iniciaram também a 6 de julho, um momento de grande alegria para o coordenador da formação do em-

blema gandrense, Manuel Sousa: “Enquanto coordenador do clube, ver todas estas caras de regresso é algo que me deixa muito feliz. Ainda que tenhamos de 
seguir algumas orientações por parte da DGS, é muito bom estar de volta”.

Manuel Sousa explicou como estão a ser seguidas as normas de segurança neste regresso ao trabalho: “À chegada dos atletas, fazemos um registo diário de 
presenças, assim como a medição da respetiva temperatura corporal e desinfeção das mãos. Tivemos necessidade de aumentar o número de treinadores por 
treino para que se possam fazer mais grupos de trabalho. Além disso, e graças às nossas instalações, tivemos alguma facilidade em evitar o contacto entre pais/
atletas enquanto se encontram no nosso complexo, nomeadamente nas entradas e saídas. É igualmente agradável ver a saudade com que os próprios pais se 
encontravam”.

O coordenador da formação gandrense transmitiu ainda o feedback dos pais neste novo momento: “Até ao momento já iniciaram atividade todos os nossos 
escalões, está tudo a correr de uma forma ordenada e muito positiva. A recetividade por parte dos atletas e pais tem estado ao máximo nível, mesmo que 
ainda não possamos voltar à normalidade”.

Rebordosa Atlético Clube
Na formação rebordosense não há, ainda, previsão para o regresso dos treinos da formação. Ao Jornal O Paredense, Carlos Barbosa, coordenador da formação do 

Rebordosa Atlético Clube esclareceu: “Damos a conhecer que não existem ainda determinações das entidades o� ciais competentes que nos permitam dar 
indicações seguras face à realização de jogos e treinos para a próxima época desportiva”. 

Formação de clubes paredenses
arranca a “meio gás”

União Sport Clube de Paredes
No emblema “unionista”, o departamento de formação mostra-se cauteloso quanto ao regresso aos treinos e explicou: “O Departamento de Futebol de Forma-

ção do USC de Paredes continua a acompanhar a situação epidemiológica do país e em particular da região. A situação epidemiológica ainda não sofreu 
melhorias signi� cativas que nos permitam traçar cenários de retoma. As orientações atuais, bem como as determinações das entidades competentes, não 
nos permitem tomar e dar indicações seguras quanto à retoma dos treinos. No entanto, informamos que temos um plano de retoma (plano de contingên-
cia, formação diretores e coordenação técnica sobre o COVID-19, cooperação com diversas entidades, entre outras) devidamente preparado e sujeito a 
avaliação do município e entidades de saúde. Se as informações que vamos recolhendo dos nossos contactos com essas entidades forem corretas e se, nada 
de extraordinário acontecer, projetamos iniciar atividade em meados do mês de agosto”.

Depois de terem sido suspensos a 10 de março pela Federação Portuguesa de 
Futebol e dados como terminados 17 dias depois, os campeonatos de formação 
de futebol têm ainda uma data longínqua e apontada apenas como uma previsão. 
Estima-se que o escalão de juniores seja o “primeiro a entrar em campo” em � nal 
de setembro, os juvenis entrarão uma semana depois e os restantes escalões come-
çarão a competir em outubro. Sendo que, as equipas “dos mais novos” (futebol 7 e 
futebol 9) apenas têm competições previstas para o mês de novembro.

Apesar do recomeço tardio ao nível da competição, os clubes do concelho de Pa-
redes que militam na Divisão Elite e Divisão Honra estão, “aos poucos” a regressar 
aos treinos, ainda que de forma condicionada. A DGS determinou um conjunto de 
regras obrigatórias no regresso aos trabalhos, que têm de ser devidamente respei-
tadas por clubes e atletas.

Para já, Paredes e Rebordosa foram os únicos que ainda não deram início aos 
treinos. Aliados de Lordelo e Aliança de Gandra recomeçaram as sessões de traba-
lho há uns dias. Ao jornal O Paredense os coordenadores de formação dos clubes 
explicaram como estão a ser cumpridas as normas impostas pela Direção Geral da 
Saúde.
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O corpo humano possui cerca 
de 60% de água, cujo papel 
é crucial para o bom funcio-
namento do organismo, que 

equilibra constantemente os  líquidos atra-
vés do sistema linfático, tentando alcançar 
um perfeito balanço entre a àgua que é 
retida e que é eliminada. Quando  existem 
desequilíbrios, uma das formas que ele tem 
de reagir é acumular água em certas zonas 
do corpo, provocando o seu inchaço (ede-
ma), transtorno este denominado retenção 
de líquidos. Esse inchaço manifesta-se so-
bretudo nas pernas, braços, mãos, pés e bar-
riga, tendo vários fatores desencadeantes. 

Mas qual será a melhor forma de prevenir 
a retenção? A resposta passa por perceber os 
hábitos e histórico de cada pessoa, para que 
seja possível identi� car as principais causas, 
atuando direta ou indiretamente sobre elas. 

Uma das estratégias a utilizar é a redu-
ção da quantidade de sal ingerido. O  sal  é 
formado na proporção de um átomo de 
cloro para cada átomo de sódio e liga-se à 
água no organismo, ajudando a manter o 
equilíbrio dos � uídos dentro e fora das célu-
las. Desta forma, quem tem por hábito fazer 
refeições com alto teor de sal, como mui-
tos alimentos processados, pode começar a 
reter mais água no seu corpo.

O  magnésio e o potássio  são minerais 
muito importantes, pois estão envolvidos 
em dezenas de reações enzimáticas que 
mantêm o bom funcionamento do organis-
mo. Aumentar a sua ingestão pode reduzir 
a retenção de líquidos, diminuindo os ní-
veis de sódio e aumentando a produção 
de urina. É importante então comer mais 
alimentos ricos em magnésio, como cereais 
integrais e frutos gordos (avelãs, nozes, 
amêndoas) e em potássio, como legumino-
sas (grão, feijão) e hortofrutícolas em geral.

Uma das dicas mais importantes é be-
ber entre 1,5L e 2L de água diariamente, 
para facilitar a excreção de sódio e de � uí-
dos acumulados. Pode também optar por 
chá, sendo que os diuréticos naturais são 
boas preferências, como por exemplo o chá 
dente-de-leão ou de cavalinha. É relevante 
privilegiar a água ao invés do consumo de 
refrigerantes e/ou bebidas alcóolicas.

Por � m, a prática de exercício físico deve 
ser um hábito comum visto que ativa a cir-

Retenção de Líquidos:
Como Prevenir e Como Tratar

ANA MARGARIDA BARBOSA
Departamento de Saúde Estética Intensiva 

CLÍNICAS NUNO MENDES

culação sanguínea e muscular. Uma boa 
caminhada ou corrida são boas opções, pois 
os exercícios cardiovasculares favorecem es-
pecialmente a atividade dos rins.

Sendo que todos os fatores anteriormen-
te descritos são fulcrais para evitar a retenção 
de líquidos, existem algumas estratégias e 
formas de a tratar. Em casa, ao � nal do dia, 
pode deitar-se e elevar as pernas acima da 
altura do tronco (pode usar almofadas). Com 
as pernas ligeiramente elevadas, mova os pés 
e dedos para cima e para baixo, repetindo vá-
rias vezes. Se o inchaço se veri� car nas mãos, 
mova os punhos em movimentos circulares 
com o cotovelo bem apoiado. Estes exercí-
cios facilitam a ativação e bombeamento do 
� uxo sanguíneo e linfático. Outra dica é utili-
zar água mais fria no duche, pois ajuda a ali-
viar o inchaço pelo seu efeito vasoconstritor.

A drenagem linfática é uma ótima opção 
para eliminar o excesso de líquidos do corpo 
e pode ser feita de forma manual ou de forma 
mecânica. A drenagem manual é realizada 
através de uma massagem suave e indolor, 
estimulando a abertura dos gânglios linfáti-
cos e a circulação da linfa, redirecionando-a. 
Já a drenagem mecânica é feita com recurso 
à pressoterapia, através de um fato composto 
com câmaras de ar que são insu� adas numa 
sequência e intensidade exatas. A pressão 
exercida pelas botas e mangas, que são colo-
cadas durante uma sessão de pressoterapia, 
aumenta a oxigenação do corpo e reativa a 
circulação sanguínea e linfática.  

Em suma, é importante ter hábitos diá-
rios saudáveis e adequados para prevenir a 
retenção de líquidos. No que respeita ao seu 
tratamento, para perceber quais as técnicas 
mais adequadas, é necessária uma avaliação, 
realizada por um pro� ssional de saúde espe-
cializado, de forma a de� nir qual o plano que 
mais se adequa às suas necessidades. 

Os 39 alunos da Cooperativa de Ensino 
Superior e Universitário (CESPU), de Gandra, 
que estavam em quarentena depois de uma 
colega ter sido infetada testaram negativo 
para a Covid-19.

O caso positivo foi con� rmado a 2 de ju-
lho, durante um procedimento adotado pela 
cooperativa de ensino para que os alunos 
possam regressar às aulas presenciais. No 
mesmo dia os colegas com quem tinha esta-
do em contacto � caram em quarentena. 

Alunos da CESPU testaram
negativo para Covid-19

No dia 9 de julho realizaram novo tes-
te à Covid-19 e deram todos negativo. Se-
gundo a CESPU, os alunos já regressaram 
à atividade letiva “com toda a segurança 
e normalidade, continuando a CESPU a 
manter toda a atenção no cumprimento 
das medidas de proteção individual que 
se encontram em vigor dentro das ins-
talações e, sempre que necessário, con-
tinuará a tomar toda e qualquer medida 
de prevenção", acrescenta.

Irmãos de Paredes são
Campeões Nacionais de Golfe

Os irmãos Leonor e Tomás Bes-
sa, de Paredes, � zeram história 
ao tornarem-se os primeiros 
irmãos a vencerem no mesmo 

ano os dois títulos principais do Campeonato 
Nacional PGA.

Na competição masculina o jovem pa-
redense ganhou com agregado de -12 em 
54 buracos, a duas pancadas de distância de 
Ricardo Santos, jogador com “selo” European 
Tour. Já Leonor Bessa superiorizou-se a Su-
sana Mendes Ribeiro, terminando com - 6 de 
agregado e a 7 pancadas da concorrência.   

Tanto Leonor como Tomás Bessa carimba-
ram os seus melhores resultados de sempre nes-
ta competição, mas o irmão mais velho cometeu 
um feito raro, o de vencer esta prova sem ter per-
dido qualquer pancada em três dias. 

Houve ainda outra grande diferença entre 

os irmãos – enquanto Tomás marcou a rivali-
dade com Santos no início das duas últimas 
jornadas, Leonor teve o seu ganha-pão nos 
últimos nove buracos. 

A organização do Solverde Campeonato 
Nacional PGA está a cargo da PGA de Portu-
gal, em colaboração com a Greatgolf, sendo a 
prova sancionada pela FPG. 

Tomás e Leonor começaram a jogar golfe 
em criança, por in� uência dos pais, António 
Manuel Bessa, presidente do Paredes Golfe 
Clube, e Laura Guimarães.

Depois de um percurso brilhante enquan-
to amadores, alcançam agora a primeira gran-
de conquista como pro� ssionais.

Ambos têm uma relação muito próxima 
com o Paredes Golfe Clube. Leonor sagrou-se 
campeã nacional de  Pitch&Putt, em 2016, a 
jogar no Campo do Aqueduto e com as co-
res do PGC, enquanto que Tomás integrou a 
equipa que venceu o Campeonato do Norte, 
na mesma modalidade.

Desporto

Texto
HELENA NUNES
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Vale do Sousa

O presidente da câmara mu-
nicipal de Castelo de Paiva, 
Gonçalo Rocha, pediu ao 
Governo um “tratamento 

especial” que permita recuperar as empre-
sas que foram afetadas pelo incêndio que 
deflagrou na segunda-feira, 13 de julho na 
zona industrial.

O apelo do autarca foi feito durante 
uma reunião com os Secretários de Estado 
Miguel Cabrita e João Neves, que tutelam 
as pastas do Trabalho/Formação profissio-
nal e Economia, que se realizou na câmara, 
para encontrar soluções para o problema.

Na reunião participaram também re-
presentantes do  Instituto de Emprego e 
Formação Profissional,  organismo que tu-
tela o  Centro de Apoio à Criação de Em-
presas,  bem com o da  Segurança Social  e 
do IPMEI.

O presidente da câmara apelou aos re-
presentantes do  Governo  para ajudarem 
estas empresas a recuperar, a manter-se 
pró-ativas, mesmo em soluções provisó-
rias, até ser possível a reabilitação do edi-
fício do CACE. “O pior que pode aconte-
cer é uma paragem da atividade”, refere 
o autarca, citado na nota de imprensa, 

Castelo de Paiva pede “tratamento especial” 
para empresas afetadas por incêndio

Texto
HELENA NUNES

insistindo que, a exemplo dos incêndios 
de outubro de 2017, seja implementado 
um tratamento especial para o concelho, 
um plano exclusivo que possa potenciar 
e agilizar os processos de recuperação e 
motivar os empresários a retomar a sua 
atividade o mais depressa possível, ga-
rantindo, assim, a manutenção dos pos-

tos de trabalho e a estabilidade de cen-
tenas de famílias”.

Segundo a autarquia Miguel Cabri-
ta  e  João Neves  mostraram-se muito sen-
sibilizados, face à gravidade da situação e 
comprometeram-se, num quadro de apoio 
imediato, a desenvolver esforços, em cola-
boração direta com a câmara e os diferen-

tes organismos do Estado, para que estas 
empresas possam ser auxiliadas a reerguer-
-se e a retomar a atividade laboral.

Presidente da República 
espera respostas rápidas
O incêndio que de� agrou na segunda-fei-

ra, 13 de julho, na zona industrial de Castelo 
de Paiva, provocou danos avultados em oito 
empresas inseridas no Centro de Apoio à Cria-
ção de Empresas (CACE) localizado na zona 
industrial de Felgueiras, em Castelo de Paiva.

As empresas representam cerca de 500 
postos de trabalho e estão ligadas aos setores 
do calçado, marroquinaria e pani� cação.

As chamas de� agraram por volta das 
18h30 e foram dominadas cerca das 22 horas. 
No combate estiveram mais de 170 efetivos, 
apoiados por 54 viaturas, de várias corpora-
ções de bombeiros da região.

Numa nota publicada na página da inter-
net da Presidência da República, Marcelo Re-
belo de Sousa mostrou-se preocupado com 
a situação que atingiu várias empresas em 
Castelo de Paiva. O Presidente da República 
deseja que sejam encontradas, o mais rapi-
damente possível, respostas para minimizar 
os danos ocorridos e garantir os rendimentos 
dos empresários e trabalhadores.
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A Escola Básica e Secundária de Sobreira e a St Jose-
ph School de Silema, em Malta, realizaram um tra-
balho conjunto acerca do tratamento de resíduos, 
intitulado Let us not su� ocate in our own Waste! O 

projeto é uma iniciativa da Associação Bandeira Azul Europeia, 
responsável pela promoção do programa Jovens Repórteres 
para o Ambiente (JRA), secção portuguesa da Foundation for 
Environmental Education (FEE). A primeira edição em Portugal 
aconteceu em 1994. Esta ação, que engloba diferentes ativida-
des destina-se a jovens dos 13 aos 21 anos (participação em gru-
po) ou jovens freelancers dos 15 aos 21 anos de idade.

Na Escola Básica e Secundária de Sobreira, o trabalho foi 
realizado pelos alunos do 8.º A e do 8.º B nas aulas de Ciên-
cias e de Inglês. Os alunos pesquisaram acerca do tratamen-
to de resíduos no concelho de Paredes.

Na opinião dos alunos o problema dos resíduos a nível 
local no Concelho não é tão grave como a nível nacional. 
Contudo, foram destacados os seguintes aspetos:
- Baixa sensibilização dos habitantes locais para a problemá-
tica dos resíduos – lixo atirado para o chão;
- Falhas na limpeza dos locais públicos;
- Falhas na recolha de resíduos;
- Baixa taxa de separação de resíduos pela população;
- Baixa taxa de cobertura de contentores de recolha e sepa-
ração de resíduos;
- Falta de informação e de sensibilização por parte da popu-

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

JOVENS REPÓRTERES DO AMBIENTE
lação – continuam a existir “monos” abandonados na via públi-
ca - colchões, mobiliário, etc. – apesar da existência de linhas 
especí� cas para a respetiva recolha;
- Poluição e acumulação de resíduos no rio Sousa e nos espa-
ços envolventes;
- Falta de saneamento;

Genericamente refere-se ainda a pouca sensibilização da 
população para os problemas do ambiente.

O Agrupamento de Escolas de Sobreira e a Autarquia têm 
apostado na melhoria deste problema ambiental.

A nível da autarquia tem-se registado um grande aumento 
do número de ecopontos no último ano e tem havido uma 
preocupação com o aumento da oferta de equipamentos para 
melhorar a taxa de resíduos enviados para a reciclagem, con-
forme tabela abaixo.

- Existência de mais ecopontos;
- Na nossa escola tentamos sempre separar os resíduos;
- Na nossa escola tentamos sempre reciclar - nem sempre 
conseguindo como se desejaria;
- Reduzimos o uso do plástico – destacando-se a substitui-
ção das garrafas plásticas por garrafas de vidro, com uma 
poupança, média, de700 garrafas de plástico por mês;
- Recolhemos óleo alimentar usado – Todo o óleo alimentar 
usado na cantina da escola é recolhido por uma empresa;
- Recolhemos pilhas e baterias – Eco-pilhas;
- Recolhemos de embalagens de plástico para reutilizar nas 
sementeiras de árvores autóctones;
- Recolhemos tampinhas de garrafa para campanhas solidárias;
- Recolhemos rolhas de cortiça;
- Dinamizamos campanhas solidárias de recolha de roupa, 
material escolar, brinquedos.
Re� etimos em possíveis novas ideias e propostas de me-
lhoria do Ambiente a nível local e concretamente na Escola 
quanto ao problema dos resíduos:
- Plantação anual de árvores autóctones na escola e em zo-
nas vítimas de incêndio;
- Uma visita de estudo à Lipor;
- Utilização mais e� caz dos compositores da escola, por 
exemplo com o depósito diário das sobras de alimentos na 
cantina e uso do composto na horta da escola;
- Atividades de promoção da reciclagem;
- Sensibilização dos alunos a colocarem o lixo nos devidos 
ecopontos;
- Dinamização de palestras sobre o ambiente;
- Realização de exposições fotográ� cas de valorização da 
fauna e a � ora ribeirinhas;
- Realização de um dia de recolha de lixo na escola e zona 
envolvente conjuntamente com campanhas de redução de 
uso do plástico e de papel como forma de sensibilização;
- Ampliação do número de campanhas de recolha/troca de 
roupas;
- Aumento da taxa de cobertura de ecopontos pela autarquia.

Quanto à escola, os alunos referem serem cada vez mais 
cuidadosos e destacam os seguintes aspetos de melhoria a 
nível da Escola:
- A importância do clube do ambiente, Ecoclube, como espaço 
de sensibilização e ações concretas de redução dos resíduos;
- Tentamos recolher sempre o lixo, o que, contudo, nem sem-
pre cumprido por todos;

● Escola Secundária Daniel Faria, Baltar
........................................................................................................................................................................................................................................................................................

No âmbito da Autono-
mia e Flexibilidade 
Curricular, os alunos 
do 8.º F da Escola 

Secundária Daniel Faria (Baltar) 
produziram retratos de escritores 
de Língua O� cial Portuguesa, na 
disciplina de Educação Visual, a 
� m de demonstrar, em articula-
ção com outras áreas curriculares, 
a relação de Portugal com outros 
países do mundo onde seja ensi-
nada a Língua Portuguesa.

Esta metodologia de trabalho 
resultou em produtos � nais inte-
ressantes, como podemos obser-
var pela amostra abaixo exposta.

Ligações Improváveis 

Odjaki
● Ruben Barbosa, n.º 15, 8.º F 

Olvavo Bilac
● Ruben Almeida, n.º 16, 8.º F

Macado de Assis
● Micael Martins, n.º 11, 8.º F

Fernando Veríssimo
● Mariana Silva, n.º 10, 8.º FJosé Craveirinha

● Francisca Rocha, n.º 8, 8.º F
Corsino Fortes

● Diogo Carvalho, n.º 6, 8.º F

Clarice Lispector
● Daniel Martins, n.º 5, 8.º F

Agostinho Neto
● Cesar Pinto, n.º 3, 8.º F

Carlos Drummond de Andrade
● Bernardo Sousa, n.º 2, 8.º F

José Eduar Agualusa
● Ana Silva, n.º 1, 8.º F
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Cultura

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

A tarefa ou missão de 
que se achava incum-
bido não era de pe-
quena monta: implan-

tar a República no concelho de Pa-
redes. E esse «implantar» signi� cava 
impor, a um meio tradicionalmente 
conservador e ultramontano, toda 
a matriz positivista, antidogmática, 
irreligiosa, radical, jacobina, que 
caracterizava a facção republicana 
que subira ao poder com o 5 de Ou-
tubro.

A legislação própria de um 
contexto revolucionário e que pre-
tendia anular, quase de supetão, o 
domínio institucional da Igreja e a 
in� uência plurissecular da religião 
na forma de pensar e de agir do 
povo português, encontrava nos 
administradores de concelho os 
verdadeiros garantes da instaura-
ção, sobrevivência e consolidação 
do regime. António Augusto Gon-
çalves de Carvalho, capitalista de 
Bitarães, o primeiro dos republicanos 
de Paredes, o Sansão da loja maçó-
nica Liberdade e Progresso, ocupou 
em Paredes esse lugar estratégico e 
primordial.

Dedicava-se regularmente à ac-
tividade física, tendo mesmo l eccio-
nado ginástica num determinado 
período da sua vida. A sua robustez 
corporal, ilustrada numa incomum 
fotogra� a onde expõe o seu dorso 
largo e musculado, ter-lhe-á sido 
bastante útil para a� rmar a sua ima-
gem e pose de autoridade – quiçá 
intimidando os adversários tantas 
vezes chamados à sua presença – e 
também para agir, pela força, quan-
do as ocasiões o impusessem ou 
propiciassem. O padre Silva Macha-
do, de Gandra, por exemplo, acu-
sara-o de «cobarde agressão», um 
acto de resto noticiado no jornal 
católico O Grito do Povo.

Todavia, no dia 15 de Fevereiro 
de 1912, António Augusto pedia 
exoneração do cargo de adminis-
trador. Não obstante ter decorrido 
apenas cerca de um ano e três me-

«Nas semanas que se seguiram ao grave motim, a Administração laborou “dia e noite”, havendo lugar a 
dezenas de detenções, interrogatórios e acções preventivas. 
Não sabemos se o desgaste físico e mesmo psicológico inerente a tais convulsões constituiu ou não motivo 
para o seu pedido de exoneração. Não restam, contudo, quaisquer dúvidas quanto à intensidade e atribu-
lação do caminho até ali percorrido.»

ses desde que iniciara funções, tal 
período fora, como vimos em an-
teriores artigos, repleto de circuns-
tâncias incontestavelmente con-
vulsas e desgastantes, mesmo para 
alguém de porte robusto e convic-
ções sólidas, como era o seu caso.

Desde logo, António Augusto 
tivera de lidar com a delicada tare-
fa de escolher – e depois, nalguns 
casos, exonerar e substituir -, com 
«critério republicano», as novas 
comissões paroquiais e os regedo-
res do concelho. Enfrentou contra-
manifestações públicas, protestos, 
rebeliões e insurgências clericais 
nos meios de comunicação social. 
Viu-se encurralado em Vandoma, 
aquando da tentativa de detenção 
do pároco local, tendo o povo impe-
dido que tal prisão se consumasse. 
Em Gandra, os paroquianos apedre-
jaram o carro em que seguia, o que 
originou uma resposta a tiro da for-
ça que o escoltava e daí resultando 
feridos e duas mortes. Por ocasião 
da intentona monárquica de 30 de 
Setembro de 1911, teve de suster 

um motim de centenas de pessoas 
que, às primeiras horas da madru-
gada, compareceram armadas de 
alfaias agrícolas e espingardas às 
portas do edifício da Administração 
e dos Paços do Concelho. Nas sema-
nas que se seguiram ao grave mo-
tim, a Administração laborou «dia e 
noite», havendo lugar a dezenas de 
detenções, interrogatórios e acções 
preventivas. 

Não sabemos se o desgaste fí-
sico e mesmo psicológico inerente 
a tais convulsões constituiu ou não 
motivo para o seu pedido de exone-
ração. Não restam, contudo, quais-
quer dúvidas quanto à intensidade 
e atribulação do caminho até ali 
percorrido.

O primeiro pedido de demissão 
não foi aceite pelo superior hierár-
quico. António Augusto acabou 
forçado a permanecer no cargo du-
rante mais alguns meses. Entretan-
to, como o atestam os registos da 
Administração do Concelho, a sua 
actividade prosseguira no normal 
cumprimento das obrigações que 

lhe estavam con� adas. Disso mes-
mo são exemplos os actos que se 
seguem.

 No dia 5 de Março, responde 
a uma solicitação do juiz de inves-
tigação dos crimes de rebelião de 
Lisboa, informando de que «não 
se pôde efectuar as capturas dos 
arguidos P.e Francisco da Cunha 
Lima e Arlindo da Costa Pinto por 
se acharem homiziados, o primeiro 
em Espanha e o segundo em parte 
incerta.»

No dia 4 de Abril, Carvalho en-
viava uma circular aos regedores do 
concelho para que estes prevenis-
sem os párocos de que, «para tirar a 
visita pascal», seria necessário obter 
«a competente licença sob pena de 
desobediência.»

Na noite de 29 para 30 de Maio 
registam-se, pela terceira vez, tu-
multos visando o posto do Registo 
Civil de Recarei. Os acontecimentos 
foram inclusive noticiados no Jornal 
de Notícias (31/05/1912). A 17 de Ju-
nho, o administrador remetia ao De-
legado do Procurador da República 
da Comarca de Paredes os autos de 
investigação-crime «acerca d’um 
terceiro atentado feito à repartição 
do posto do Registo Civil da fregue-
sia de Recarei d’este concelho na 
noute de 29 para 30 de Maio (…) 
em que se exerceram as maiores 
violências contra as portas e janelas 
d’aquela repartição e onde uma das 
janelas foi destruída conforme se vê 
dos fragmentos (…) bem como um 
pinheiro novo cortado pelo pé que 
serviu para levar a efeito aquelas 
violências, bem como um peque-
no bocado d’um outro pinheiro em 
que ainda há metidos pequenos 
pedaços de vidros» (RCEAC, reg. n.º 
368).

A 28 de Junho, António Au-
gusto envia uma circular aos pá-
rocos do concelho com o seguin-
te teor: «Convindo assegurar o 
inteiro e exacto cumprimento dos 
decretos de 8 de Outubro e 31 de 
Dezembro de 1910, notifico-vos 

mais uma vez de que qualquer 
eclesiástico das extintas congre-
gações religiosas, não pode pra-
ticar qualquer acto do seu minis-
tério nessa freguesia sem previa-
mente provar perante mim a sua 
identidade sob pena de proceder 
com aquela energia que o caso re-
clama» (RCEAC, reg. n.º 395).

No dia 6 de Julho, dá-se a se-
gunda incursão monárquica de 
Paiva Couceiro a partir da Galiza. 
Muito embora a intentona se tenha 
� cado por Chaves, onde acabou por 
ser travada, todo o país � cou em 
estado de alerta. O administrador 
do concelho de Paredes escreveu, 
nesse mesmo dia, aos regedores de 
Astromil, Baltar, Gandra, Vandoma, 
Mouriz, Cete, Sobreira e Recarei, pe-
dindo vigilância «à linha» (de cami-
nhos-de-ferro/telegráfica/ambas?) 
nos limites das freguesias (RCEAC, 
reg. n.º 413). 

No dia 11 seguinte, António Au-
gusto solicitava ao Juiz de Direito da 
Comarca de Paredes que mandasse 
comparecer «pelas 21 horas [na Ad-
ministração] todos os funcionários 
de justiça desta comarca, a� m de 
auxiliar na � scalização e vigilância 
das linhas férreas e telegrá� cas e 
paragem de automóveis» (RCEAC, 
reg. n.º 419).

No dia 13, noti� ca os regedo-
res de Parada de Todeia e Sobreira 
do facto de ter sido «informado de 
que o serviço de � scalização e vi-
gilância das linhas do caminho de 
ferro e telegrá� ca» não estava a ser 
cumprido «com aquela assiduidade 
que se torna[va] mister e podendo 
daí resultar qualquer facto anormal 
ou criminoso». António Augusto 
terminava o ofício avisando de que 
poderia pedir «responsabilidades 
quando tais factos se [dessem] e 
[fossem] devidas a desleixo no cum-
primento das ordens transmitidas» 
(RCEAC, reg. n.º 425).

      Continua.

António Augusto mostrando o seu dorso musculado
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Agenda CulturalEfemérides 23 de julho
De 23 de julho a 5 de agosto

PAREDES                                                                                             
Dias 24 e 25 de julho  |  Restaurantes aderentes no concelho
XII edição dos Fins de Semana Gastronómicos

Dia 25 de julho  |  Facebook e canal do Youtube da câmara de Paredes
21h00 – Espetáculo de teatro: “Sketches cómicos”, pelo Teatro Palco Sobrosa 

Dia 25 de julho  |  Rota do Tremoço
Das 09h00 às 17h30 – Descobrir Paredes – Rota do Tremoço

Até 25 de julho  |  Parque José Guilherme, Paredes
3.ª edição do workshop “Património e Pintura”, com Ana Maria Fernandes

Dia 31 de julho  |  Facebook da câmara de Paredes
“O Livro da Minha Vida”: autores convidados do “Café Literário” partilham sugestões de livros 
e leituras

Até 31 julho  |  Casa da Cultura de Paredes 
Das 09h00 às 17h00 – Exposição de ilustração “Rates e os Mistérios do More Romano”, 
de Jorge de Faria Moreira

Até 31 julho  |  Biblioteca Municipal de Paredes
Das 09h00 às 18h00 – Exposição “Biblioteca Municipal de Paredes – memórias”

PAÇOS DE FERREIRA
Dias 24, 25 e 26 de julho  |  Rua Dom José de Lencastre
Feira medieval 

Dia 26 julho  |  Parque Urbano de Paços de Ferreira
Das 10h00 às 12h00 – Atividade “Domingos com calma”: yoga e histórias no parque

Dia 2 de agosto  |  Parque Urbano de Paços de Ferreira
Das 10h00 às 12h00 – Atividade “Domingos com calma”: yoga e histórias no parque

PENAFIEL
Dia 24 de julho  |  Quintandona
21h45 – Drive-in, cinema no carro: � lme “A Ovelha Choné”

Dia 31 de julho  |  Cais de Entre-os-Rios
21h45 – Drive-in, cinema no carro: � lme “O Rio do Ouro”

LOUSADA
Até 25 de julho  |  Campo de jogos da Associação Recreativa de Nogueira
Programa Municipal de Caminhadas

De 26 de julho a 1 de agosto  |  Campo de jogos UCR Boim
Programa Municipal de Caminhadas

1757
Morte de Domenico Scarlati, compositor italiano, mestre da capela real de D. João V e com-
positor da Corte de Madrid;

1765
Frederico, o Grande, funda a Liga dos Príncipes Alemães em oposição à tentativa de José II 
para trocar a Baviera;

1793
Os Aliados retomam Mayence e impelem as tropas francesas para fora da Alemanha;

1803
Rebelião de Robert Emmet, na Irlanda, instigada pelos franceses;

1828
William Burt, norte-americano, regista a patente do “tipografo”, a primeira máquina de es-
crever;

1870
O governador geral da colónica de Cabo Verde expôs ao ministro Sá da Bandeira as di� cul-
dades que oferecia a execução do decreto de 9 de dezembro de 1869, pelo qual os portos 
de Bissau e Cacheu, na Guiné Portuguesa, tinham sido declarados portos francos para o co-
mércio de todas as nações, atendendo às interessantes considerações feitas pelo secretário 
de Estado Rebelo da Silva;

1903
Venda do primeiro veículo construído pelo Ford;

1945
Guiné-Portuguesa. Portaria criando as comissões Central e Executiva das Comemorações do 
V centenário das descoberta Guiné, bem como o despacho nomeando os respetivos mem-
bros, sendo a Central presidida pelo prefeito apostólico, D. José Ribeiro de Magalhães;
- II Guerra Mundial. O marechal Henry Petain é julgado por traição, pela colaboração com as 
forças nazis, durante a ocupação da França;

1946
Por portaria do governo da colónia da Guiné-Portuguesa foi � xada a orgânica do Centro de 
Estudos estabelecendo que seja alterada a nomenclatura dos postos administrativos de En-
chudé e Enchalé, os quais passarão a ser designados por Tite e Porto Gole, locais onde serão 
instaladas as respetivas sedes;

1952
Entrada em vigor do tratado fundador da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, base 
inicial da atual União Europeia;

1958
A rainha Isabel da Inglaterra nomeia quatro mulheres pares do reino, sendo as primeiras, na 
história inglesa, a entrar na Câmara dos Lordes;

1964
Charles de Gaulle, presidente da França, propõe a saída das forças militares francesas da 
Indochina;

1973
Richard Nixon, presidente dos EUA, recusa-se a entregar as gravações da Casa Branca, acerca 
do caso Watergate, à Comissão de Investigação do Senado e ao Procurador Público;

1974
Os dirigentes militares gregos devolvem o poder aos Civis. Constantino Karamanlis  regressa 
do exílio, para formar Governo;

1976
É empossado o primeiro Governo Constitucional, tendo Mário Soares como Primeiro-Minis-
tro;
- Tem lugar em Bruxelas a reunião anual de Parlamentares da Nato;

1977
O Governo estabelece medidas de apoio a cidadãos nacionais vindos das ex-colónias;

1978
Depois de quatro anos no Rio de Janeiro regressa a Portugal o último presidente da Repúbli-
ca da ditadura do Estado Novo, Américo Tomaz;

1984
Fixada a data de 14 de outubro para as eleições dos deputados às Assembleias das Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira;

1991
A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), pede a adesão ao FMI e ao Banco Mun-
dial;

2004
Carlos Paredes, o mestre da guitarra portuguesa morre aos 79 anos, compositor de “Verdes 
Anos”, “Movimento Perfeito” e “Dança”.
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DUNQUERQUE

GOMES DE SOUSA

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

concelho da Guarda

Para terminus desta resenha sobre 
as freguesias referidas a quem 
atribuímos a sua fundação ao 
“restaurador do mosteiro (igreja) 

de Cete – o � dalgo francês Gonçalo Oveques 
– do século do conde D. Henrique, de D. Tere-
sa e, também, de D. Afonso I, nas aventuras da 
fundação de Portugal.

Ao longo dos tempos o sobrenome de D. 
Gonçalo sofreu mutilações (corruptelas), ou lá 

o que seja.
Se no primeiro caso permanece somente 

o nome próprio, certo é que entre os vários 
nomes das propriedades da dita freguesia 
encontramos, no século XVIII, “... as tapadas da 
Charneca e do Bico...”.

Para memória futura e para usar direta-
mente na História de Cete, pomos na lembran-
ça nesta freguesia o topónimo “Bico de Sela”.

O topónimo “Bocas” decorre da corruptela 
de Oveques, Oveco, Ubeco, Beco e Bico, etc., 
na sequência do que temos, por exemplo, 
mais do que um em Pena� el.

De vez em quando dis-
cute-se a temática 
esclavagista. Em geral 
falta – e faz muita falta 

– conhecer a mentalidade daquela 
época.

Não há muitos Escravos famo-
sos. Pelo menos mais famosos que 
o Escravo de Camões…

Diogo do Couto, (1542-1616), 
seu amigo, registou assim a situa-
ção de Poeta quando regressava ao 
Reino:

Em Moçambique achámos aque-
le Príncipe dos Poetas de seu tempo, 
meu matalote, e amigo Luís de Ca-
mões, tão pobre, que comia de ami-
gos, e pera se embarcar pera o Rei-
no lhe ajuntámos os amigos toda a 
roupa que houve mister, e não faltou 
quem lhe desse de comer, e aquele 
Inverno que esteve em Moçambique, 
acabou de aperfeiçoar as suas Lusía-
das pera as imprimir, e foi escrevendo 
muito em um livro que ia fazendo, que 
intitulava Parnaso de Luís de Camões, 
livro de muita erudição, doutrina, e � -
loso� a, o qual lhe furtaram, e nunca 

FALANDO DE ESCRAVOS EM PAREDES
pude saber no Reino dele, por muito 
que o inquiri, e foi furto notável: e em 
Portugal morreu este excelente Poeta 
em pura pobreza. [“Da Ásia”. Década 
VIII, capítulo XXVIII, pág. 233. Lisboa, 
MDCCLXXXVI.]

O autor das Décadas que trata 
Camões por seu ‘companheiro de 
casa’ dedica a Oitava ao Rei Filipe 
datando a dedicatória em Goa, 28 
de Janeiro de 1616.

Certamente conhecia alguma 
edição dos Lusíadas e sabia da ten-
ça que D. Sebastião atribuiu ao seu 
Autor. Foi a 28 de Julho de1572, no 
valor de 15000 réis.

Dizem os estudiosos de Poeta 
que apesar da tença Camões conti-
nuou a viver miseravelmente.

Apesar disso Camões tinha… 
um Escravo!

Chamava-se António e era de 
Java, na Indonésia: ilha principal 
onde se situa Jacarta. Por isso lhe 
chamavam Jau.

Parece-me que o Jau era mais 
um � el amigo e companheiro de in-
fortúnio de Camões do que aquele 

‘que de noite pedia esmola para o 
ajudar a sustentar.

Da subvenção vitalícia de Ca-
mões se ‘ocupou’ Sophia de Mello. 
E sobre o seu Escravo Casimiro de 
Abreu publicou um breve drama 
em verso ‘Camões e o Jau’. [Casimiro 
José Marques de Abreu, São João da 
Barra, 4 de Janeiro de 1839 - Nova 
Friburgo, 18 de Outubro de 1860].

Durante vários séculos houve 
Escravos em quase todas as fregue-
sias da nossa região. 

Não tenho já tempo para pas-
sar a pente � no, e a eito, todos os 
livros das freguesias de Paredes, 
até meados do século XIX, onde se 
encontram numerosas ‘notícias’ de 
Escravos.

Os assentos de baptismo, ca-
samento e óbito dos Escravos são 
iguais aos outros: revelam muita 
alegria e muita dor, apesar de

Vejamos dois assentos dos li-
vros de São Miguel de Gandra. O 
baptismo de um Escravo do abade 
e o óbito de uma jovem provavel-
mente � lha de Escravos negros.

1 - Miguel, negro Mina, Escravo 
do Reverendo Doutor José Caetano 
de Almeida Felgueira Ferrão, de idade 
ao parecer de treze anos, foi baptiza-
do aos 16 dias do mês de Janeiro do 
ano de 1761 pelo mesmo Reverendo 
Doutor José Caetano de Almeida Fel-
gueira Ferrão, abade desta igreja de 
São Miguel de Gandra; foram padri-
nhos o Doutor Vicente Ferreira da Sil-
va da cidade do Porto e o Padre Ma-
nuel dos Santos Barbosa da freguesia 
de Santa Marinha de Astromil; foram 
testemunhas o Padre Manuel Pereira 
de Amorim, natural da freguesia de 
Santo André de Sobrado e o Padre 
João Dias Cambelas, da freguesia de 
Lordelo; e por verdade � z este assento 
era ut supra. O Padre Cura Domin-
gos Moreira. O Padre Manuel Pe-
reira de Amorim. O Padre João Dias 
Cambelas. José Caetano de Almeida 
Felgueira Ferrão. 

2 - Maria mulher parda faleceu no 
lugar de Vilarinho de Cima desta fre-
guesia de São Miguel de Gandra aos 
23 de Janeiro do ano de 1782, só com 
o sacramento da Extrema Unção, por 

chegar a esta freguesia já em estado 
de não poder receber os mais; consta 
que tinha dito ser da Senhora da Libe-
ração, e que se chamava Maria, teria 
de idade de 16 até 20 anos pelo que 
me pareceu: sepultou-.se no adro des-
ta igreja, e � z lhe um ofício por amor 
de Deus: do que tudo � z este assento. 
Manuel Pinheiro de Aragão.

O abade José Caetano era Co-
missário dos Santo Ofício. Um bapti-
zado com tantos clérigos e doutores 
deve ter sido uma festa muito difícil 
de imaginar na Costa da Mina de 
onde foi trazido o pequeno Miguel.
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REBORDOSA

Maria Irene
Soares Lopes

Faleceu (com 82 anos)

Maria Irene Soares Lopes 
faleceu no passado dia 13 de ju-
lho, com 82 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua Cen-
tro do Alardo, n.º 88, Rebordosa, Paredes. Era viú-
va de Américo Moreira Ferreira e deixa na maior 
dor seus � lhos, genros, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Laurinda Moreira
Faleceu (com 98 anos)

Laurinda Moreira faleceu 
no passado dia 15 de julho, com 
98 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Rebordosa, Pa-
redes e residente na Rua de Quintã de Baixo, n.º 
99, Rebordosa, Paredes. Era viúva de André Mar-
tins da Silva e deixa na maior dor seu � lho, netas 
e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Maria Alice
Nogueira dos Santos 

Faleceu (com 89 anos)

Maria Alice Nogueira dos 
Santos faleceu no passado dia 
14 de julho, com 89 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua de Monte Alto, n.º 183, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de Francisco Moreira Gaspar e deixa na 
maior dor seus � lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Deolinda Leal
Machado 

Faleceu (com 82 anos)

Deolinda Leal Machado 
faleceu no passado dia 13 de 
julho, com 82 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Vilela, Paredes e residente na Avenida 
Engenheiro Adelino Amaro da Costa, Rebordosa, 
Paredes. Era casada com Amaro Ferreira da Silva 
que deixa na maior dor juntamente com seus � -
lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

BEIRE

José de Sousa Bessa
Faleceu (com 91 anos)

José de Sousa Bessa faleceu 
no passado dia 13 de julho, com 
91 anos de idade. Era natural e 
residente em Beire, Paredes. Era viúvo de Maria da 
Rocha Dias.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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

Alfredo Carneiro
da Silva

Faleceu (com 91 anos)

Alfredo Carneiro da Silva fa-
leceu no passado dia 15 de julho, com 91 anos de 
idade. Era natural e residente em Sobrosa, Pare-
des. Era viúvo de Irene Rodrigues.

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

Henrique Luís
Moreira de Sousa

Faleceu (com 82 anos)

Henrique Luís Moreira de 
Sousa faleceu no passado dia 11 
de julho, com 82 anos de idade. Era natural e resi-
dente em Bitarães, Paredes. Era casado com Maria 
José Moreira Pacheco.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

LORDELO

Rosa Moreira
da Silva

Faleceu (com 98 anos)

Rosa Moreira da Silva fale-
ceu no passado dia 10 de julho, 
com 98 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Estrada Nacional 209, n.º 
4401, Esq. Frente, Lordelo, Paredes. Era viúva de 
António Ferreira 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, 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.

LORDELO

Maria da Conceição 
Ribeiro Martins

Faleceu (com 89 anos)

Maria da Conceição Ribeiro 
Martins faleceu no passado dia 
12 de julho, com 89 anos de idade. Era natural de 
Arreigada, Paços de Ferreira e residente na Rua 
Boa Esperança, n.º 100 (Parteira), Lordelo, Pare-
des. Era casada com Joaquim Dias Carneiro.

 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, 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.

CRISTELO

Bartolomeu Ferreira
Faleceu (com 93 anos)

Bartolomeu Ferreira faleceu 
no passado dia 20 de julho, com 
93 anos de idade. Era natural de 
Resende e residente na Rua Ca-
simiro Neto da Silva, n.º 192, Cristelo, Paredes. Era 
casado com Maria Amélia Sousa 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, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
sexta-feira, dia 24 de julho, às 20:30 horas na igreja 
paroquial de Cristelo, agradecendo também, des-
de já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

António Joaquim de
Oliveira Rodrigues

Faleceu (com 57 anos)

António Joaquim de Olivei-
ra Rodrigues faleceu no passado 
dia 16 de julho, com 57 anos de idade. Era natural 
de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na 
Rua de São Roque, n.º 90, Lordelo, Paredes. Era ca-
sado com Maria José Vieira Nunes Rodrigues.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhe foram endereçadas aquando do 
falecimento e funeral, ou que de outro modo lhe 
manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comu-
nicam que a missa de 7.º dia será celebrada quinta-
-feira, dia 23 de julho, às 19:30 horas na igreja paro-
quial de Lordelo, agradecendo também, desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

António Ribeiro
de Barros (Quicas)

Faleceu (com 68 anos)

António Ribeiro de Barros 
faleceu no passado dia 17 de ju-
lho, com 68 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Estrada Nacional 209, n.º 
2838, Lordelo, Paredes. Era casado com Angelina 
Ferreira Coelho.

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, 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

FUNERÁRIA SANTOS
— Beire, Freamunde e Bitarães —

Rua Circular da Venda Nova, 77 -  BEIRE
Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA
Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

"O PAREDENSE" 
envia às famílias dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES

Redação, Administração e Publicidade: Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  ●  4580-113 PAREDES
Contatos: Tlf. 223 272 917 - Tlm. 930 589 960 ● oparedense@gmail.com ● oparedense.publicidade@gmail.com
Paginação: Aníbal Marques
Tiragem: 3000 por edição

Impressão: LUSOIBÉRIA – Av. da República, n.º 6,  1.º Esq.  ●   1050-191 Lisboa
                    Telf.: +351 914 605 117  ●  e-mail: comercial@lusoiberia.eu
Número de registo de depósito legal: 387390/15 ● Registada na ERC com o número 126626

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.  ●  NIF: 513328483
Propriedade: Sócio-gerente: Aníbal Gomes Marques - capital social: 1.500,00 euros.
Assinatura anual: Território nacional e Ilhas 18€  | Estrangeiro 30€
Diretor: Manuel Ferreira Coelho
Editor: Manuel Ferreira Coelho - Rua do Marco, n.º 574 - 4580-323 Cete Paredes
Redação: Helena Nunes, (CP 7760-A), Cristina Borges e Aníbal Marques

FI
C

H
A 

TÉ
N

IC
A

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA SANTOS
— Beire, Freamunde e Bitarães —

Rua Circular da Venda Nova, 77 -  BEIRE
Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS
— Beire, Freamunde e Bitarães —

Rua Circular da Venda Nova, 77 -  BEIRE
Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA
Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA
Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA
Tel. 224442276 | Tlm. 917597099



23Quinta-feira 23 de julho de 2020

REBORDOSA

Fernanda Maria 
Dias da Silva

Faleceu (com 80 anos)

Fernanda Maria Dias da Sil-
va faleceu no passado dia 12 de 
julho, com 80 anos de idade. Era natural da fregue-
sia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua Nos-
sa Senhora de Fátima, n.º 101, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de Baltazar da Costa Ribeiro e deixa na 
maior dor sua � lha, genro, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Joaquim Martins 
Tavares

Faleceu (com 68 anos)

Joaquim Martins Tavares 
faleceu no passado dia 13 de 
julho, com 68 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Valbom, Gondomar e residente na Rua 
Escola de Vales, n.º 23, Rebordosa, Paredes. Era di-
vorciado e deixa na maior dor seus � lhos e demais 
família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

Necrologia e Passatempos

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orienta-
dores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa � rme dos valores mais emblemáticos 
do concelho de Paredes em áreas como a políti-
ca, religião, desporto, sociedade e do seu patri-
mónio cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos 
os cidadãos, independentemente da sua cor, 
raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, asseguran-
do a dignidade e privacidade das pessoas. 

Saiba como
receber o jornal 

  em sua casa
visitando-nos:

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

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

www.oparedense.pt

Palavras cruzadas

Sopa de letras

Descubra as 10 diferenças
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HORIZONTAIS
1. Novos contos da (…), obra de Miguel Torga; 7. Sétima nota da 
escola musical; 9. Nome masculino; 10. Variante do pronome “o”; 
11. Apupo; 13. Mal-humorado; 15- Pre� xo (negação); 16. Grande 
porção (pop); 17. Que tem sabor agradável; 19. A tua pessoa; 21. 
Torrão em forma de cunha empregado na construção de muralhas; 
23. Artigo antigo; 24. Curral mudável onde pernoita o gado para 
estrumar a terra; 25. Que sofre de alalia, mudo; 27. Argola; 28. Ri-
sonho, jovial; 30. Idem (abrev.); 31. Golpe; 33. Elevação de terra en-
tre dois sulcos; 35. Redução de maior; 37. Preposição que designa 
posse; 38. Rapaz pequeno (regional); 40. Fábrica de louça de barro; 
41. Verbal.

VERTICAIS
1. Blandícia; 2. Ovário dos peixes; 3. Fruto da nogueira; 4. Vasilha 
de lata ou alumínio de forma cónica para azeite; 5. De descendên-
cia ilustre; 6. Avenida (abrev.); 7. Pedaços de gelo pendentes das 
árvores ou dos beirais dos telhados e resultantes da congelação 
da chuva ou do orvalho; 8. Caminhava para lá; 12. Escudeiro; 14. 
Su� xo (agente); 17. Dissolver em líquido; 18. Ligação (� g.); 19. Fora 
de tempo; 20. Espécie de boi selvagem; 22. Elevação eruptiva que 
se forma na pele, sem pus nem serosidade; 24. Muito bailador; 26. 
Efeminar; 29. Tens a natureza de; 31. Ter como verdadeiro; 32. Espu-
ma do mar; 34. Viagem; 36. Oferta Pública de Aquisição (acrónimo); 
38. Gálio (s.q.); 39. Contração de “em” com “o”.

Apostas

Chave

Concurso

Estrelas

Números

Prémios

Sistema

Sorteio

Teorias

Tômbola
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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


