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Comunidade cigana vai ser
realojada no centro de Paredes

O número de casos positivos de Covid-19 aumentou na região nas últimas horas. Em Paredes 
há pelo menos um novo caso na CESPU que deixou 40 estudantes estrangeiros em quarentena 
e em Paços de Ferreira há quatro colaboradores da autarquia infetados, entre eles o presidente 
Humberto Brito, e outros seis casos na comunidade escolar.

Covid-19 deixa 40 alunos
da CESPU em quarentena

e encerra câmara de 
Paços de Ferreira

Detetada bactéria da legionella
nas piscinas de Recarei

O equipamento foi encerrado por indicação 
da Delegada de Saúde. A autarquia assegura 
que o caso não representa perigo para a saú-
de da população.

A autarquia já adquiriu os terrenos e vai avan-
çar com uma candidatura para construir habi-
tações sociais no lugar de Valbom, no centro 
da cidade.

Saneamento no sul do concelho 
avança em 2021

A empreitada de 1,5 milhões de euros vai ser 
apoiada por um programa europeu ligado ao 
ambiente. Numa primeira fase as freguesias 
abrangidas serão Recarei e Sobreira.

Amianto vai ser retirado
em seis escolas do concelho

Ao abrigo de um programa comunitário que 
custará 60 milhões de euros o Governo vai in-
tervencionar 578 escolas públicas em todo o 
país, sendo 15 nos concelhos da região.
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Quarenta alunos da Coope-
rativa de Ensino Superior 
e Universitário (CESPU) em 
Gandra, Paredes, foram co-

locados em quarentena depois de terem 
contactado com uma colega que testou 
positivo para o novo coronavírus.

Os alunos estão todos assintomáticos e 
vão ser testados esta quinta-feira. A estu-
dante infetada tem nacionalidade francesa 
e frequenta o primeiro ano do curso de fi-
sioterapia.  

O caso positivo foi confirmado a 2 de 
julho, durante um procedimento adotado 
pela cooperativa de ensino para que os alu-
nos possam regressar às aulas presenciais.

Só os alunos autorizados é que podem 
entrar no campus e as turmas foram divi-
didas em grupos mais pequenos, com as 
aulas a serem realizadas a cada quinze dias.

Segundo Carla Bonucci, do gabinete de 
marketing e relações públicas da CESPU, os 
alunos são avisados do dia em que podem 
entrar no campus para assistiram às aulas e 
os estudantes estrangeiros têm que chegar 
14 dias antes.

“Os alunos realizam uma consulta 
médica quando chegam e depois cum-
prem 14 dias de quarentena. No dia an-

Caso positivo de Covid-19 deixa 40
alunos da CESPU em quarentena

Texto

HELENA NUNES
terior ao regresso às aulas fazem nova 
consulta médica e se não houver ne-
nhum problema são autorizados a entrar 
no campus”.

A aluna em causa não chegou em tem-
po útil para realizar a consulta e cumprir o 
período de quarentena, mas teve de reali-
zar um primeiro teste que deu inconclusi-
vo. Dias depois fez um segundo teste, que 
deu positivo.

Carla Bonucci garante que “logo após 
o primeiro teste a aluna foi colocada em 
isolamento e nunca chegou a entrar no 
campus universitário. Ainda assim, to-
dos os alunos que poderiam ter estado 
em contacto com ela fora das instalações 
foram colocados em quarentena”.

Este novo caso surge numa altura em 
que foi confirmada um novo surto de Co-
vid-19 no concelho de Paços de Ferreira e 
que levou ao encerramento d edifício sede 
da Câmara Municipal e de uma fábrica e do 
centro escolar. (Ver página 3)

O último relatório da Direção-Geral da 
Saúde (DGS), divulgado sábado, 4 de julho, 
dava conta de 350 casos confirmados posi-
tivos no concelho de Paredes. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) dei-
xou de atualizar o número de infetados 
por concelho, após o jornal Expresso ter 
revelado discrepâncias entre as estatísti-
cas apresentadas pela DGS e os casos que 

são reportados por laboratórios, hospitais 
e universidades.

Alunos serão testados
esta quinta-feira

Os alunos das duas turmas estão em 
isolamento e a ser vigiados, embora ne-
nhum apresente sintomas. Esta quinta-fei-
ra, 9 de julho, vão realizar novos testes por 
ordem da delegada de saúde, devendo os 
resultados ser conhecidos num prazo de 24 
horas.

Os quarenta alunos que foram coloca-
dos em quarentena são todos franceses 
e frequentam o curso de fisioterapia da 
Escola Superior do Vale do Sousa, um dos 
estabelecimentos de ensino tutelados pela 
CESPU.

Face a esta situação, a Câmara Muni-
cipal de Paredes reforçou a vigilância na 
zona, através da GNR e da Polícia Municipal, 
apostando ainda em mais sensibilização.

Durante este período de pandemia, a 
CESPU tem adotado todas as medidas de 
segurança impostas pela Direção-Geral de 
Saúde (DGS). A entrada nas instalações só 
é feita mediante uma autorização e os alu-
nos, docentes e funcionários têm de medir 
a temperatura. É obrigatório usar máscara 
dentro das instalações e desinfetar as mãos 
em vários pontos do campus.

Direção-Geral da Saúde deixou
de divulgar dados por concelho

Desde domingo que a Direção-Geral da 
Saúde (DGS) não atualiza os dados da evolu-
ção da pandemia por concelho. A DGS refere 
que está “a realizar a veri� cação de todos 
os dados com as autoridades locais e regio-
nais de saúde, que � cará concluída duran-
te os próximos dias”.  

A decisão aconteceu depois de o jornal 

Expresso ter noticiado no sábado, que a DGS 
não contabilizava todos os casos e que havia 
discrepâncias entre as estatísticas da autori-
dade nacional de saúde e os casos que vão 
sendo conhecidos no terreno, entre laborató-
rios, universidades e hospitais.

O jornal deu como exemplos municípios 
como Porto e Lousada, que há semanas não 

registam novos casos, sendo que continuam 
a existir admissões Covid-19 nas unidades de 
saúde pública e urgências locais que identi� -
cam casos positivos.

No último relatório da DGS divulgado sá-
bado, 4 de julho, os concelhos da região conta-
bilizavam 1216 casos: Lousada tinha 347, Paços 
de Ferreira 326, Paredes 358 e Pena� el 185.

Felizmente está a ser implementada 
uma cultura autárquica em Pare-
des. Defendemos há longos anos 
que a cultura autárquica tem de ser 

cada vez mais uma cultura solidária, huma-
nista, organizacional e virada para as pessoas. 
Essencial e preciso é uma sociedade a fazer 
pé � rme uma mudança de mentalidades, de 
cultura, de valorização da pessoa humana e, 
também, das comunidades locais. 

Vamos ao encontro da larga visão do 
nosso executivo municipal em relação à 
necessidade urgente de resolver um pro-
blema que já nos leva anos a mais de pro-
messas eleitorais à comunidade cigana de 
Paredes.

O nosso jornal dá nota da deliberação 
camarária de estar já a cuidar efetivamen-
te da melindrosa questão, adquirindo já o 
terreno bastante para obviar a ablação de 
um “cancro” que cada vez prolifera ali, nas 
“barbas da câmara”, porque no centro da 
cidade.

Não nos custa acreditar que, � nalmen-
te, a problemática da comunidade cigana 
vai ter o seu problema habitacional resol-
vido, que só uma política com dimensão 
social, porque quem tem responsabili-
dades políticas deverá dar prioridade às 
questões de natureza social. Terá de ir ao 
encontro dos problemas das expectativas 
da pessoa humana e dos seus anseios.

Cremos, � rmemente, que só faz senti-
do estar na política para servir o bem co-
mum, para combater a pobreza e promo-
ver a solidariedade.

É bom de ver que sem cultura de valor 
e de princípios, sem um conteúdo huma-
nista, sem um fundamento ideológico e 
doutrinado, a política torna-se num sim-
ples subproduto da economia e um sim-
ples instrumento tecnocrático.

Estamos cada vez mais convencidos 
que sem um novo conceito político de 
justiça social e de democracia solidária, as 
sociedades desumanizam-se, os poderes 
corrompem-se e a descon� ança aumenta 
entre as instituições e os cidadãos.

Comunidade 
cigana

de Paredes
- Uma tese

de consciência 
social

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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Câmara de Paços de Ferreira encerrada devido a quatro
casos positivos. Presidente da autarquia é um dos infetados

Acâmara municipal de Paços de Fer-
reira foi encerrada esta quarta-fei-
ra, 8 de julho, pela autoridade de 
saúde devido à identi� cação de 

quatro casos positivos de Covid-19. O presiden-
te da autarquia é um dos infetados A decisão foi 
tomada depois de os colaboradores que traba-
lham no edifício sede da autarquia terem realiza-
do testes de despistagem à Covid-19.

Na terça-feira, a câmara de Paços de 
Ferreira já tinha con� rmado que um dos co-
laboradores estava infetado com o novo co-
ronavírus e que tinha ligações aos casos que 

novo foco de contágio de Covid-19, com liga-
ções a uma empresa local e à Escola Básica n.º 
2 de Paços de Ferreira, onde havia pelo menos 
seis casos positivos.

O foco de contágio detetado na comu-
nidade escolar levou a Autoridade de Saúde 
local a encerrar o estabelecimento de ensino, 
conhecido como Centro Escolar de Paços de 
Ferreira, de forma “preventiva e temporária, 
para a sua limpeza e desinfeção, assegu-
rando as condições de segurança aquando 
da sua reabertura”.

Num comunicado conjunto, a Autorida-
de de Saúde do Agrupamento de Centros de 
Saúde Vale do Sousa Norte, o município e o 
Agrupamento de Escolas de Paços de Ferreira, 
garantem que o encerramento foi determina-
do por “existirem condições de grave risco 
para a saúde pública” e para garantir “a pro-
teção de saúde da população e a interrup-
ção das cadeias de transmissão”.

Além dos seis casos no Centro Escolar de 
Paços de Ferreira, as autoridades de saúde con-
� rmaram também outros três casos positivos 
de Covid-19 numa empresa de acabamentos 
de móveis, na freguesia de Eiriz. Em declarações 
ao jornal Imediato, de Paços de Ferreira, Luís 
Abreu, proprietário da empresa, con� rmou que 
o primeiro caso surgiu a 26 de junho. O trabalhar 
jovem apresentou sintomas e foi testado à Co-
vid-19, con� rmando-se que estava infetado.

Os restantes 20 funcionários foram tam-
bém testados, tendo surgido mais dois casos 
positivos, também em jovens. A fábrica vai 
permanecer encerrada até ao dia 11 de julho.

surgiram na Escola Básica n.º 2 de Paços de 
Ferreira, na semana passada.

Como medida preventiva, todos os cola-
boradores que prestam trabalho no edifício 
sede foram testados, tendo sido para já dete-
tados quatro casos positivos. 

Um dos infetados é Humberto Brito, pre-
sidente da autarquia. Foi o próprio que con-
� rmou nas redes sociais ter testado positivo 
para o novo coronavírus. “No dia de ontem 
realizei, como os demais colaboradores do 
município, o teste à COVID-19! Cumpre-me 
o dever público de informar a população 
do meu concelho que fui dos colaboradores 
que testaram positivo”, escreveu o autarca.

“No exercício das minhas funções pú-

blicas procurei sensibilizar a população do 
concelho para os riscos de contaminação e 
para a adoção de medidas comportamentais 
de respeito pela saúde própria e dos outros.
Tudo o que pudesse dizer agora, não acres-
centaria nenhuma utilidade a esta informa-
ção. Assim, como cidadão que sou, igual a 
qualquer outro, resta-me pedir-vos, neste 
momento particular, o vosso respeito e ami-
zade”, acrescentou.

Na sequência desta situação, a Autoridade 
de Saúde Pública Local, em articulação com a 
câmara municipal, determinou o encerramento 
temporário do edifício sede do município. Os co-
laboradores encontram-se em isolamento obri-
gatório, para os que foram testados positivos e 
isolamento pro� lático para os demais. 

Apesar dos constrangimentos, os contac-
tos da câmara municipal continuarão a estar 
disponíveis e em funcionamento e o municí-
pio continuará a emitir informações públicas 
sobre esta situação, sempre que se justi� car.

Recorde-se que existe no concelho um 
foco de contágio de Covid-19, que já levou ao 
encerramento de uma empresa local e do cen-
tro escolar de Paços de Ferreira, onde foram 
detetados pelo menos seis casos.

Foco de contágio
já encerrou empresa

e centro escolar 
Depois de sucessivos dias com aumentos 

residuais no número de infetados, foi identi-
� cado no concelho de Paços de Ferreira um 
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J á foi publicada a lista de escolas 
onde o amianto vai ser removido 
ao abrigo do Programa Comuni-
tário, que custará 60 milhões de 

euros. No país serão 578 os estabelecimen-
tos de ensino a serem intervencionados, 
dos quais 218 pertencem à região Norte.

No concelho de Paredes serão contem-
pladas seis escolas: a escola básica de Cris-
telo, as Escolas Básicas e Secundárias de Pa-
redes, Sobreira e Vilela, a Secundária Daniel 
Faria, em Baltar, e o jardim de infância São 
Marcos, em Rebordosa.

O Município de Paredes aproveitou as 
férias escolares e a paragem das aulas pre-
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Ensino Privado volta a liderar
ranking das escolas na região

Este ano os resultados dos rankings dos 
exames nacionais foram divulgados mais 
tarde por causa da pandemia, mas não trou-
xeram grandes surpresas em relação ao ano 
passado. 

O ensino privado continua a ocupar os lu-
gares cimeiros da tabela das melhores médias 
do secundário em 2019, como mostra o ran-
king divulgado pelo Público em parceria com 
a Católica Porto Business School.

O Colégio Nossa Senhora do Rosário, no 
Porto, volta a ocupar o primeiro lugar da ta-
bela, à semelhança dos anos anteriores, com 
uma média de 15,61 valores, seguindo-se o 
Colégio D. Diogo de Sousa, em Braga, com 
14,96 valores e o Colégio Moderno, em Lis-
boa, com 15,82 valores.

A primeira escola pública aparece no 38.º 
lugar, a Escola Secundária Infanta D. Maria, em 
Coimbra, com uma média de 12,76 valores.

Na região o cenário é idêntico. A melhor 
escola colocada a nível nacional é o Colégio 
Casa-Mãe, em Baltar, Paredes, que ocupa a 
35.ª posição, com média de 12,85 valores. 
Segue-se o Externato Senhora do Carmo, em 
Lousada, em 46.º, com 12,42. 

A melhor escola pública da região volta a 
ser a escola secundária de Paredes, que surge 
na 108.ª posição do ranking, com uma média 
de 11,47 valores. Uma posição abaixo está a 
escola secundária de Pena� el, com 11,46 va-
lores.

Na 114.ª posição da tabela está a escola 
secundária de Felgueiras, com 11,41 valores, 
e no 185.º lugar a secundária de Paços de Fer-
reira, com média de 10,94.

A secundária de Vilela subiu algumas po-

sições no ranking e passou para o 367.º lugar, 
com 10,14 valores. Já as secundárias de Lorde-
lo e Daniel Faria, Baltar, caíram alguns lugares 
em relação a 2018. A escola de Lordelo surge 
na 453.ª posição, com média de 9,65 valores e 
a de Baltar no 518.º lugar, com 9,13.

Colégio Casa-Mãe lidera
no 9.º ano e no secundário

Em relação ao ranking do 9.º ano é li-
derado este ano pelo Externato Escravas 
Sagrado Coração de Jesus, no Porto, com 
média de 4,44 valores. A primeira escola 
pública a aparecer neste ranking é a Escola 
Artística de Música do Conservatório Na-
cional, que surge na 16.ª posição com mé-
dia de 4,07. 

Na região a escola que mais se distin-
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Amianto vai ser retirado
em seis escolas do concelho

senciais devido à pandemia da Covid-19 e 
já retirou o amianto dos passadiços da Es-
cola Básica e Secundária de Vilela, da Escola 
Secundária Daniel Faria e da cobertura do 
Jardim de Infância de São Marcos.

Refira-se, ainda, que as Escolas Básica 
e Secundária de Rebordosa e de Lordelo 
encontram-se em obras de requalificação e 
ampliação. As coberturas de amianto nes-
tas escolas foram retiradas durante as férias 
de Natal, em 2019, para acautelar a saúde 
de toda a comunidade escolar e para que as 
coberturas de fibrocimento fossem removi-
das com todas as condições de segurança.

Nos concelhos de Felgueiras, Lousada, 
Paços de Ferreira e Penafiel serão interven-
cionadas nove escolas.

gue é mais uma vez o Colégio Casa-Mãe, 
em Baltar, que ocupa o 53.º lugar, com uma 
média de 3,84 valores. A melhor escola pú-
blica da região neste ranking é a secundá-
ria de Lousada (206.º lugar), com média de 
3,27 valores.

A escola básica de Baltar surge no 505.º 
lugar, (2,99 valores), seguindo-se a escola 
básica de Sobreira em 582.º (2,92 valores), 
a escola básica de Cristelo em 710.º lugar 
(2,81 valores), a escola secundária Daniel 
Faria, em 767.º lugar (2,76 valores), a escola 
básica e secundária de Vilela em 780.º lugar 
(2,75 valores), a escola básica e secundária 
de Lordelo em 782.º lugar (2,75 valores) e 
a escola básica e secundária de Rebordosa 
na 865.ª posição (2,64 valores. 

A última escola da região neste ranking 
é a escola básica de Paredes, que alcançou 
uma média de 2,08 valores.

Alunos do 1.º ciclo com escalão
vão receber apoio para material escolar

A câmara municipal de Paredes vai apoiar 
os alunos do 1.º ciclo do ensino básico que 
bene� ciem do escalão A e B, com uma verba 
destinada à aquisição de material escolar.

Os alunos que bene� ciem do escalão A re-
cebem uma credencial no valor de 16 euros e os 

que bene� ciam do escalão B, uma de oito euros 
que pode ser utilizada nas papelarias locais que 
estabeleçam protocolo com a autarquia.

“Este apoio atribuído visa proporcio-
nar às famílias o acesso ao material escolar 
mais adequado e contribuir para a retoma 

do comércio local”, reforça a autarquia em 
nota de imprensa.

Durante a primeira quinzena de agosto 
as credenciais serão enviadas para a mora-
da dos alunos e permanecem válidas até 
30 de setembro. As credenciais só podem 

ser usadas em troca de qualquer artigo 
que seja considerado material escolar.

As papelarias do concelho têm até 10 de 
julho de 2020 para aderir ao protocolo, preen-
chendo o requerimento disponível no site do 
município 

PUB
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Adelegação da Cruz Vermelha 
de Vilela, Paredes, celebrou o 
37.º aniversário de uma forma 
simbólica com uma pequena 

reunião interna com os voluntários e diri-
gentes da instituição.

Ao PAREDENSE o presidente da direção, 
Joaquim Dias, fez questão de destacar o 
trabalho dos voluntários da Cruz Vermelha 
de Vilela, que estiveram na linha da frente 

Cruz Vermelha de Vilela assinalou 
37.º aniversário de forma simbólica

no combate à pandemia. “É a eles que te-
mos de agradecer toda a coragem e de-
dicação nestes tempos difíceis. A Cruz 
Vermelha de Vilela foi uma das institui-
ções que esteve sempre disponível para 
ajudar a população, mesmo durante o 
período de confinamento”, reforçou o res-
ponsável.

A instituição tinha em agenda um con-
junto de atividades para assinalar a data 
que tiveram de ser canceladas devido à 
pandemia da Covid-19. Além do juramen-
to de bandeira de 10 novos elementos que 

estão a terminar a formação para integrar 
o corpo de socorro da delegação, iam ser 
apresentadas três novas viaturas.

“Uma ambulância de socorro comple-
tamente equipada que foi oferecida pela 
câmara de Paredes e duas viaturas de 
transporte de doentes que foram com-
pradas por nós por 70 mil euros”, explica 
o presidente da delegação, assumindo que 
“o investimento é muito significativo”,
sobretudo numa altura em que as próprias 
instituições se deparam com dificuldades 
financeiras.

“A Covid-19 trouxe uma quebra gran-
de nas receitas da delegação, sobretudo 
ao nível do transporte de doentes. Além 
disso, todos os eventos que serviam para 
angariar fundos foram cancelados”, ex-
plicou.

Apesar das ajudas que foram chegando 
de várias empresas, particulares e institui-
ções, Joaquim Dias assume que foi neces-
sário investir em mais equipamentos de 
proteção e outros materiais para garantir 
a segurança dos doentes e dos voluntários. 
“No caso das luvas e máscaras, por exem-
plo, apesar das ofertas precisamos sem-
pre de recorrer ao mercado porque são 
materiais que se gastam muito. Ainda 
assim, sem a ajuda das empresas, câma-
ra, juntas de freguesia e da população, 
as necessidades seriam ainda maiores”. 

A delegação da Cruz Vermelha de Vilela 
foi fundada a 26 de junho de 1987 e conta 
atualmente com cerca de 80 voluntários e 
oito viaturas.

Cabrito assado e sopa 
seca nos Fins de Semana 

Gastronómicos

Depois de ter sido adiado, por causa 
da pandemia, o evento “Fins de Semana 
Gastronómicos” está de volta a Paredes 
nos dias 24, 25 e 26 de julho, para dar a 
conhecer os sabores tradicionais da gas-
tronomia do concelho.

Sete restaurantes aderiram à iniciativa 
promovida pelo Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, em parceria com o município 
de Paredes, dando a provar o cabrito as-
sado no forno a lenha, acompanhado de 
arroz de forno e a sopa seca. 

E porque Paredes é também terra de 
“tremoceiros”, o município vai promover 
a 25 de julho a atividade “Descobrir Pare-
des – Rota do Tremoço”, com uma cami-
nhada que preencherá a manhã ou a tarde 
dos visitantes.

Os restaurantes aderentes são Casa 
dos Frangos (Baltar), Casa do Baixinho (Pa-
redes), Cozinha da Terra (Louredo), Restau-
rante Os Frades (Vilela), Restaurante O Rei 
(Paredes), Solar da Brita (Louredo) e Tasca 
do S’Zé (Cristelo).
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Exposição de rua assinala
Festas da Cidade e do Concelho

Entre 17 e 31 de julho 
estará patente em Paredes 
uma exposição fotográ� ca 
para assinalar as Festas da 
Cidade e do Concelho de 
Paredes.

O município de Paredes 
organiza uma exposição de 
rua dos Santos Padroeiros 
de todo o concelho, através 
da instalação de fotogra� as 
que, percorrendo toda a 
Avenida da República, dá a conhecer, ou a rever, as imagens religiosas.

As imagens são acompanhadas por versos do Monsenhor Moreira 
das Neves, publicadas no Cancioneiro do Concelho de Paredes – Terra 
Verde, de maio de 1971.

Para quem não tiver a oportunidade da visita ao ar livre, as fotogra� as 
também podem ser apreciadas online, no site do município de Paredes.

Sociedade

Texto

HELENA NUNES

PUB

As freguesias de Gan-
dra, Lordelo e Rebor-
dosa assinalaram, no 
passado dia 1 de ju-

lho, o 17.º aniversário da elevação à 
categoria de cidade de uma forma 

Gandra, Lordelo e Rebordosa
assinalaram 17.º aniversário

de elevação a cidade

Esperamos que para o ano a cele-
bração possa acontecer”, disse ao 
PAREDENSE, o presidente da junta 
de freguesia de Lordelo, Nuno Serra. 

Nesta cerimónia costumam ser 
distinguidas personalidades, insti-
tuições e associações da freguesia 
que contribuíram para o engrande-
cimento da cidade.

Em Rebordosa, o cenário repe-

tiu-se, com as comemo-
rações habituais a serem 
canceladas pela junta de 
freguesia. “Comemora-
mos de maneira simbó-
lica, com o lançamento 
de 17 foguetes e com 
um texto acompanha-
do de um vídeo publi-
cado nas redes sociais 
que representam as 
coletividades da fre-
guesia. O áudio é com-
posto por vários temas 
da Tuna de Rebordosa, 
a instituição de música 
mais antiga da fregue-
sia, e o vídeo retrata vá-
rias outras associações 
e pontos de referência 
da freguesia”, explicou a 
presidente da junta, Salo-

mé Santos, assumindo que o objeti-
vo foi destacar o trabalho destas as-
sociações, como de resto a fregue-
sia tem vindo a fazer todos os anos 
na comemoração do aniversário. 

“Esperamos que no próximo 
ano seja possível retomarmos as 
homenagens a associações e co-
letividades que são feitas neste 
dia”, acrescentou.simbólica devido à pan-

demia da Covid-19.
Em Gandra, o execu-

tivo da junta de freguesia 
fez questão de lembrar 
o esforço, dedicação e 
empenho dos homens e 
mulheres que trabalha-
ram para a elevação de 
vila a cidade. “Passados 
estes dezassete anos, 
assistiu-se a uma me-
tamorfose impensável 
da nossa terra. Trans-
formou-se a pequena 
freguesia do sul do con-
celho numa das mais 
procuradas, seja pelo 
investimento, seja pela 
procura do ensino su-
perior, seja pelos servi-
ços de hotelaria”, desta-
cou o executivo liderado 
por Paulo Ranito, numa 
mensagem partilhada 
nas redes sociais.

“É preciso continuar 
o trabalho. Com a ajuda 
de todos; com trabalho 
e empenho, Gandra 
vai continuar a trans-
formar-se e a crescer”,
acrescentou o executivo.

Em Lordelo, as come-
morações também foram 
bastante simbólicas. “Tí-
nhamos pensado fazer 
a habitual cerimónia 
do Lordelo Agradece, 
que é realizada todos 
os anos neste dia, mas 
este ano entendemos 
que não fazia sentido 
fazer sem as pessoas. 

Gandra

Lordelo

Rebordosa
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Texto

HELENA NUNES

Na freguesia de Sobreira o dia de eleva-
ção a vila foi assinalado a 6 de julho, como 
é tradição, na segunda-feira seguinte ao da 
Festa de São Pedro, padroeiro da freguesia, 
que este ano não foi possível realizar devi-
do à pandemia da Covid-19.

Além do hastear das bandeiras, a fregue-
sia assinalou a data com uma mensagem do 
presidente da junta nas redes sociais a desta-
car que a comunidade avança no sentido de 
reforçar e ampliar as valências que viabiliza-
ram a atribuição do estatuto.

“A Sobreira caminha para adicionar 
ao estatuto de Vila, a marca Vila Residen-
cial. Para o efeito a Junta da Freguesia, 
em perfeita sintonia com o Senhor Presi-
dente da Câmara e com o seu Executivo, 
está a trabalhar com todo o empenho o 

Cete assinalou aniversário com missa no Mosteiro
A freguesia de Cete assinalou o 17.º ani-

versário da elevação a vila com um programa 
simples em consequência da pandemia da 
Covid-19. 

No dia 1 de julho, às 9 horas, foram has-
teadas as bandeiras na junta de freguesia e à 
noite realizada uma sessão de fogo de artifício. 

No domingo, dia 5 de julho, houve tam-

Sobreira destaca evolução da freguesia
e o projeto do saneamento 

bém uma romagem ao cemitério para a bên-
ção das novas sepulturas, seguindo-se uma 
missa no Mosteiro de Cete em honra de todos 
os cetenses já falecidos.

Vilela homenageou Centro Social
e delegação da Cruz Vermelha

A junta de freguesia de Vilela 
homenageou o Centro Social e Pa-
roquial de Vilela e a delegação local 
da Cruz Vermelha. As homenagens 
decorreram no passado dia 1 de ju-
lho, no salão da junta de Vilela, no 
âmbito das comemorações do 17.º 
aniversário de elevação a vila.

PUB
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e o aumento dos custos. E esta foi 
também uma forma de ajudar-
mos a compensar estas diferen-
ças de tesouraria”.

Mariana Machado lembrou, 
ainda, que esta cerimónia foi esta-
belecida em 2019 pelo atual exe-
cutivo da junta para assinalar o 
aniversário de elevação a vila. As 
figuras homenageadas são esco-
lhidas pelas próprias associações, 
mas este ano, devido à pandemia 
da Covid-19, o critério teve de ser 
diferente.

“Como este ano não foi possí-
vel reunir todos os dirigentes das 
associações para escolherem as 
instituições que seriam homena-
geadas foi o executivo da junta a 
decidir distinguir as instituições 
que tenham mantido a sua ativi-
dade mesmo durante o período 
mais difícil da pandemia”, expli-
cou a autarca de Vilela.

A cerimónia decorreu de acordo 
com as regras da Direção-Geral de 
Saúde, estando apenas presentes 
os membros da Assembleia de Fre-
guesia e os representantes das duas 
instituições homenageadas.

Texto

HELENA NUNES
A presidente da junta explicou 

que as duas instituições foram dis-
tinguidas devido ao importante 
papel que tiveram na luta contra 
o Covid-19. “As associações que 
homenageamos, os seus dirigen-
tes, funcionários e voluntários, 
saíram das suas casas, deixaram 
as suas famílias e foram cumprir 
a missão que impuseram a si 
próprios: Ajudar. Ajudar sempre. 

Ajudar independentemente de. 
Pessoas sem qualquer obrigação 
para com o próximo, a não ser a 
sua própria essência de querer 
ser mais neste mundo cada vez 
mais doente. Hoje, mais do que 
nunca, sinto que devemos gritar 
OBRIGADO”, reforçou Mariana Ma-
chado.

Ao Centro Social e Paroquial de 
Vilela e à delegação da Cruz Verme-

lha foram entregues uma medalha 
e um cheque donativo de mil euros 
a cada para ajudar a colmatar as 
despesas acrescidas que tiveram 
durante este período, explicou a 
autarca.

“Mesmo com as contingências 
todas estas instituições continua-
ram a trabalhar e tiveram ainda 
despesas acrescidas durante este 
período, com a quebra de receitas 

tema da mobilidade, com expressão na 
requalificação das nossas vias de circula-
ção, através dos Contratos Interadminis-
trativos de Delegação de Competências”,
sublinhou.

Na mesma mensagem, o autarca abor-
dou também outra questão importante 
que começa a tomar forma, o saneamento, 
e assumiu que se tudo correr conforme pre-
visto, em 2023 a freguesia terá uma parte 
do seu território habitacional coberta por 
uma rede de saneamento básico. 

“Outras ações se seguirão, para que a 
marca Vila Residencial se possa promo-
ver e afirmar, no termo do prazo conce-
dido, com todos ou com a maioria dos 
requisitos necessários à sua implemen-
tação”, acrescentou.
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Apiscina Rota dos Móveis, em 
Recarei, foi temporariamente 
encerrada pelas autoridades 
de saúde depois de ter sido 

detetada a presença da bactéria da legio-
nella nas águas da piscina.

A informação foi confirmada esta quar-
ta-feira pela autarquia, depois de o PSD-Pa-
redes ter vindo questionar o presidente da 
câmara sobre a informação que “pairava 
no ar” de que as piscinas e o ginásio do 
complexo desportivo Rota dos Móveis es-
tariam encerrados devido à presença de 
legionella.

Em comunicado a Comissão Política 
Concelhia do PSD avançou que os utentes 
das piscinas foram avisados que o espaço 
estava a ser alvo de uma intervenção devi-
do a problemas técnicos, mas pairava no ar 
a informação de que as piscinas e o ginásio 
do complexo desportivo Rota dos Móveis 
estariam encerrados por imposição da Di-

Legionella detetada nas piscinas de Recarei.
Equipamento foi encerrado

reção-Geral da Saúde (DGS) após ter sido 
detetada a presença de legionella.

“É necessário, e urgente, que Alexan-
dre Almeida esclareça se existe ou não 
legionella no Rota dos Móveis – uma 

quer ser Vila Franca de Xira, onde infe-
lizmente a legionella provocou vítimas 
mortais”, sublinha o partido em nota de 
imprensa.

Em resposta a autarquia confirmou que 
a bactéria foi detetada após uma análise de 
controlo, mas assegura que “o caso está 
identificado e não representa perigo 
para a saúde da população”.

“Faz parte do Plano de Ação do Muni-
cípio de Paredes fazer o controlo da Le-
gionella. Tendo em conta que as piscinas 
estiveram fechadas, durante os últimos 
3 meses, foi feito o controlo e análises 
seguindo o Plano de Ação e foi detetada 
a presença da bactéria. Seguiram-se os 
procedimentos normais em articulação 
com a DGS. Agora estão a ser feitas as ve-
rificações e procedimentos técnicos para 
proceder à descontaminação, cumprin-
do a legislação em vigor e a ser segui-
das todas as indicações da Delegada de 
Saúde”, acrescenta a autarquia, assumindo 
que a piscina reabrirá quando tiver as con-
dições indicadas pela Delegada de Saúde.

Texto

HELENA NUNES

Orpheu Paredes Social
com inscrições abertas
para o� cinas criativas

Decorrem até 17 de julho as inscrições para 
as “o� cinas das artes” do Programa Orpheu Pa-
redes Social. Estas o� cinas de artes gratuitas se-
rão realizadas de 3 a 28 de agosto e terão como 
tema o “Centenário de Amália Rodrigues”.

Segundo a autarquia, as crianças dos seis 
aos 12 anos serão divididas em grupos formados 
por cinco elementos, com as atividades a decor-
reram na Casa da Cultura e na Biblioteca Munici-
pal no período da manhã e da tarde.

“Atendendo à pandemia da Covid-19 
são reforçadas as medidas de segurança 
indicadas pela Direção-Geral da Saúde. O 
acolhimento das crianças será no exterior, 
é obrigatório o uso de máscara/viseira, será 
acautelado o distanciamento social e desin-
feção das mãos e dos materiais”, refere a nota 
de imprensa.

A câmara de Paredes assegura o transporte 
das crianças à exceção dos participantes resi-
dentes no centro da cidade de Paredes. Ofere-
ce ainda lanche, um kit individual de material 
necessário para a realização das atividades e 
seguro.

As iniciativas do projeto Orpheu Paredes So-
cial "destinam-se a dinamizar o contacto com 
as artes plásticas e performativas que, de ou-
tra forma, não tinham capacidade � nanceira 
para usufruir. Para o despertar de possíveis 
vocações artísticas e para promover a cons-
ciencialização da questão ecológica",  refere 
Beatriz Meireles, Vereadora dos Pelouros de 
Ação Social, Dinamização Cultural e Turismo, Pa-
trimónio Cultural, Biblioteca e Arquivo.

As inscrições podem ser feitas no site do mu-
nicípio de Paredes.

bactéria que, segundo a DPM, empresa 
especializada e certificada no âmbito da 
Prevenção e Tratamento da Legionella 
“pode resultar numa pneumonia aguda, 
podendo mesmo ser fatal”. Paredes não 
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Texto

HELENA NUNES

Vinte e uma famílias da comuni-
dade cigana vão ser realojadas 
em habitações sociais que a 
autarquia pretende construir 

nos terrenos do lugar de Valbom, no centro 
da cidade de Paredes, onde a comunidade se 
encontra instalada há 20 anos.

Os terrenos já foram adquiridos e a autar-
quia pretende agora apresentar uma candi-
datura a fundos comunitários, no âmbito do 
1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à 
Habitação, que visa apoiar soluções habita-
cionais para pessoas que vivam em condições 
indignas e que não dispõem de capacidade 
� nanceira para suportar o custo do acesso a 
uma habitação adequada.

O projeto de realojamento da comunida-
de cigana está integrado na Estratégia Local 
de Habitação Social do Concelho, aprovada 
na última sessão da assembleia municipal, 
com um voto contra do CDS e nove absten-
ções da bancada do PSD.

Numa primeira fase serão construídas 26 ha-
bitações sociais. O presidente da câmara defen-
deu que “esta comunidade está enraizada na 
cidade de Paredes e, como tal, fazia sentido 
continuar onde está”. Desta forma, a autarquia 
comprou 16 mil metros quadrados de terreno, 
num investimento de 650 mil euros, que abran-
ge não só o local onde a comunidade está ins-
talada, como um espaço a montante, de forma 
a começar a construção, realojando alguns ciga-
nos e deitando algumas barracas abaixo.

O projeto terá duas fases. Na primeira, a 

Comunidade cigana vai ser realojada
no centro da cidade de Paredes

autarquia pretende resolver “o problema de 
falta de salubridade em que aquela comu-
nidade vive”, realojando 21 famílias com 102 
elementos em habitações de tipologia T2 e T3. 

Na segunda fase, o projeto contempla 
a construção de mais habitação social para 
outras famílias com necessidades. Se este 
programa continuar em vigor, o executivo 
pretende, ainda, adquirir alguns prédios de-
volutos que estão espalhados pelo concelho 
e, com o apoio de fundos comunitários, cons-
truir mais habitação social. 

A candidatura inicial deverá ser apresentada 
em julho e a autarquia espera que seja aprovada 
este ano. Segue-se depois a fase de elaboração 
do projeto e o lançamento do concurso. 

CDS vota contra e PSD
soma nove abstenções

Apesar da explicação dada pelo chefe 
do executivo, o CDS afirmou ter sérias dúvi-
das em relação à solução encontrada para 
o problema da comunidade cigana. “O PS 
não tem qualquer intenção de reinte-
grar a comunidade cigana. O que o PS 
propõe, não só não resolve o problema 
dos moradores no acampamento no lu-
gar de Valbom, como promove uma si-
tuação dúbia onde não se vê quem possa 
beneficiar, mas se vislumbra quem sairá 

de novo prejudicado: os cidadãos que 
vivem em condições degradantes no 
acampamento atrás do edifício da au-
tarquia e as famílias em todo o concelho 
que também não têm habitações con-
dignas e que, mais uma vez, não verão 
as suas condições de habitabilidade e de 
vida melhoradas”, frisou a deputada Ana 
Raquel Coelho, na justificação de voto do 
partido, acusando o executivo de “mano-
bra eleitoralista” e de “adiar o problema 
para depois das eleições”.

“O CDS lutará sempre pela reinstalação 
em condições dignas da comunidade ciga-
na, mas nunca aprovará a instalação dessa 
comunidade naquele espaço. Uma coisa é 
reinstalar, outra coisa é ocupar para insta-
lar”, acrescentou.

Rui Silva, do PS, lembrou que o problema 
da comunidade cigana atravessou seis man-
datos do PSD na câmara municipal e que a 
“medida mais emblemática feita por estes 
executivos foi tapar o acampamento com 
chapas na parte virada para a circular in-
terna de Paredes, para limitar a visão para 
o triste cenário que mais parece um condo-
mínio fechado”.

“Foi preciso o PS vencer as últimas 
autárquicas para que esta obra ganhasse 
força su� ciente para se tornar uma priori-
dade”, rematou.

Já Cristiano Ribeiro, da CDU, defendeu 
que “a solução encontrada pelo execu-
tivo é um passo positivo para resolver o 
problema da comunidade cigana, que é 
um problema do concelho e de todos os 
cidadãos”.

Texto

HELENA NUNES

A câmara municipal de Paredes vai apre-
sentar, até 14 de julho, candidatura a um pro-
grama europeu para avançar com o sanea-
mento no sul do concelho em 2021.

Numa primeira fase, as freguesias 
abrangidas serão Recarei e Sobreira, sendo 
depois alargado às restantes freguesias do 
sul do concelho. A garantia foi deixada pelo 
presidente da câmara na última sessão da 
Assembleia Municipal. 

“Mesmo não estando as negociações 
[com a Bewater] terminadas, e uma vez 
que não haviam candidaturas a nível 
nacional, lançamos mão a um programa 
que se chama LIFE, ao nível da comuni-
dade europeia, por forma a começarmos 
já com o saneamento”, explicou Alexandre 
Almeida, garantindo que já foram realiza-
dos estudos e projetos para avançar com 
o saneamento nas freguesias de Sobreira e 
Recarei.

“Vamos avançar com o saneamento, 
quer na freguesia da Sobreira, apanhan-
do os maiores blocos habitacionais para 
usar a ETAR, que foi colocada pela SIM-
DOURO há vários anos, mas que está pa-
rada, mas também para traçar um ramal 

Obras de saneamento no sul do
concelho arrancam no próximo ano

Alexandre Almeida: "já foram realizados estudos e projetos para avançar com o saneamento 
nas freguesias de Sobreira e Recarei."

de saneamento desde Terronhas até ao 
centro de Recarei e outro desde o Centro 
Escolar de Recarei até ao centro da fre-
guesia”, acrescentou. 

A empreitada está avaliada em 1,5 mi-
lhões de euros e prevê o apoio aos projetos 
de execução e à gestão desses investimen-
tos durante cinco anos. Nesses outros gas-
tos o investimento previsto pode chegar 
aos dois milhões de euros.

A comparticipação do Programa LIFE 
será de 55%, sendo o restante investimento 
assumido pelo município.

A candidatura será submetida até 14 
de julho e o presidente da câmara espera 
que a primeira aprovação possa acontecer 
entre setembro ou outubro deste ano e a 
aprovação final em janeiro ou fevereiro de 
2021. Segue-se a assinatura dos contratos 
de financiamento no segundo semestre de 
2021.

“Significa que com as futuras nego-
ciações ficamos nós com a responsabili-
dade do saneamento no sul do concelho 
e já com candidaturas em curso no próxi-
mo ano iniciaremos também a realização 
de obras de saneamento no concelho de 
Paredes, tal como nos tínhamos compro-
metido fazer ao longo deste mandato”, 
sublinhou o autarca.
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Texto

HELENA NUNES

Os documentos de 
prestação de contas 
de 2019 do municí-
pio foram aprovados 

na Assembleia Municipal. Na sessão 
realizada no Centro Escolar de Pa-
redes, a 27 de junho, o presidente 
da câmara caracterizou o exercício 
como sendo de “rigor, transparên-
cia e e� cácia, o que permitiu uma 
poupança a vários níveis”.

“De 2017 para 2018 o passivo 
da câmara municipal baixou sete 
milhões de euros e de 2018 para 
2019 mais de oito milhões. Em 
dois anos o passivo reduziu mais 
15 milhões de euros. Parece coisa 
pouca, mas são 625 mil euros por 
mês”, frisou o autarca, garantindo 
que esta redução foi conseguida 
num contexto de perda de receita, 
com o Imposto Municipal sobre Imó-
veis (IMI), que baixou de 0,4% para 
0,33%, implicando uma quebra na 
receita anual de 2 milhões de euros.

“Em 2019, e pela primeira 
vez, não foi usado o empréstimo 
de curto prazo. O que se traduz 
numa redução de 20% dos juros 
bancários pagos de 2018 para 
2019. As dívidas a fornecedo-
res reduziram 5,1 milhões face a 
2017 e os pagamentos em atraso 
diminuíram 2,8 milhões de euros 
em relação a 2017. Estas contas 
mostram uma gestão � nanceira 

O presidente da junta de Louredo, José 
Borges, eleito pelo PSD, e o líder da bancada 
social-democrata da Assembleia Municipal, 
Alberto Soares Carneiro, envolveram-se numa 
troca de acusações.

Logo no período antes da ordem do dia 
o autarca de Louredo inscreveu-se para falar, 
mas o deputado Soares Carneiro defendeu 
que a intervenção não tinha sido estabeleci-
da na reunião preparatória do partido e, por 
isso, o tempo usado pelo autarca não devia 
ser descontado aos sociais-democratas.

José Borges não gostou da a� rmação e 
acusou o líder da bancada do PSD de o tentar 
impedir de falar.

“Há uma tentativa do PSD para me fa-
zer calar, mas queria deixar bem claro que 
podem usar esses métodos, mas a mim 
ninguém me cala. Se o PSD entender que 
é viável estou disponível para que me 
seja atribuído um tempo extraordinário 
para usar da palavra e defender os inte-
resses a freguesia. Foi para isso que fui 
eleito e é para isso que vou continuar a 
trabalhar”, disse o autarca.

Porém, a polémica estava longe de es-
tar resolvida. O presidente da Assembleia 
Municipal veio lembrar que o PSD não fez 
nenhum pedido de exclusão e que o au-

Contas de 2019 aprovadas
por maioria na Assembleia Municipal

equilibrada, sem nunca deixar de 
executar um Quadro Comunitário 
de Apoio que estava por utilizar”, 
frisou Alexandre Almeida.

“Gestão transparente,
assertiva, e� ciente e

rigorosa no gasto dos
dinheiros públicos”,

- Rui Silva, deputado do PS

O autarca referiu, ainda, que sem 
o saneamento das contas, não teria 
sido possível investir 400 mil euros em 
computadores e internet para apoiar 
os alunos mais carenciados durante a 
fase da pandemia da Covid-19, nem 
“colocar dinheiro nas mãos dos 

presidentes de junta para fazerem 
obra nas suas freguesias”.

Da bancada do PS saíram elogios 
à “gestão transparente, assertiva, 
e� ciente e rigorosa no gasto dos 
dinheiros públicos”, a “redução da 
dívida municipal e a preocupação 
constante da melhoria das condi-
ções de vida dos paredenses”.

Rui Silva defendeu que só com 
a “organização interna e o equilí-
brio das contas foi possível inver-
ter um ciclo que iria causar graves 
problemas a curto prazo”. Volta-
ram a ser efetuadas novas rubri-
cas por meios próprios e sempre 
com a preocupação constante de 
poupar nas despesas correntes, 
para ser possível alavancar o in-
vestimento no futuro,” frisou o líder 

da bancada socialista, destacando o 
esforço feito pelo executivo para a 
redução de 15 milhões de euros no 
passivo, sem deixar de fazer obra.

“É um orçamento
ilusório e enganador,

como provam as contas”
- Alberto Soares Carneiro, PSD

Para a oposição os documen-
tos de prestação de contas de 2019 
mostram uma realidade diferente. 
“Quem os ouvisse falar parece 
que estavam a falar de Paredes 
das maravilhas”, começou por di-
zer o deputado Alberto Soares Car-
neiro, do PSD, o único partido da 
oposição que criticou as contas. 

Presidente da junta de Louredo
e líder da bancada do PSD trocam acusações 

até ao fim deste mandato, quer o PSD 
goste ou não. Não tenho compromissos 
com nenhum partido e ainda não deci-
di se vou ser candidato nas próximas 
eleições. Não sou eu que ando a arran-
jar candidatos pelo PSD em Louredo e 
que estou a tentar criar instabilidade 
no funcionamento das instituições polí-
ticas na freguesia. Louredo foi, é e será 
sempre uma terra reconhecida a quem 
nos faz bem e este executivo municipal 
está a fazer bem à freguesia de Louredo 
e terá até ao fim o meu reconhecimen-
to”, acrescentou o autarca.

tarca de Louredo continua a ser membro 
daquela bancada.

 “O que me está a pedir é que o tem-
po de intervenção não seja desconta-
do no grupo do PSD. Eu tenho algumas 
dúvidas. Não vejo isso no regulamento.
Não posso retirar a palavra a um mem-
bro eleito da assembleia. Acho que vo-
cês deviam resolver o problema interna-
mente”, justificou Batista Pereira,  

Depois de consultar os líderes parla-
mentares, Batista Pereira explicou que o 
regimento da Assembleia Municipal per-
mite aos líderes das bancadas o agenda-

mento prévio das intervenções no período 
antes da ordem do dia. 

“Realmente o senhor Borges não 
constava dessa lista. Nós, na altura, não 
nos apercebemos, mas vamos incluí-lo 
na mesma em último lugar e esperemos 
que tenha a possibilidade de dizer algu-
ma coisa”, manifestou. 

Já mais tarde, o líder da bancada do 
PSD acusou o autarca de Louredo de ter 
sido convidado para integrar as listas do 
PS nas próximas eleições autárquicas. 

“O presidente da Junta de Loure-
do sabe que é nas reuniões prévias à 
Assembleia Municipal que se combina 
quem vai falar e sobre o quê. Vou fazer 
aqui mais uma adivinha e dizer publica-
mente que o Sr. Borges já foi convidado 
pelo PS para ser candidato à Junta de 
Louredo. Portanto, vamos ver se o tem-
po me vai dar razão”, sustentou.

Em resposta, José Borges garantiu que 
não foi convocado para a reunião prévia 
do partido e negou qualquer compromis-
so com o PS. 

“Já é habitual tentarem calar-me. 
Não estou aqui ao serviço dos interes-
ses do PSD, mas para defender os inte-
resses de Louredo. E é isso que vou fazer 

Soares Carneiro líder da bancada do PSD

José Borges presidente da Junta de Louredo

“É um orçamento irrealista 
porque a execução do exercício 
foi de 46,5 milhões de euros onde 
ainda estão incluídos cinco mi-
lhões que era saldo de 2018. Pior 
que isto era um orçamento que 
estimava 18,7 milhões de euros 
de receita de capital e na verda-
de essas receitas foram só de 2,7 
milhões de euros. Diria que é um 
orçamento ilusório e enganador, 
como provam as contas que po-
demos veri� car”, destacou.

Sobre o IMI e a perda de dois 
milhões de euros de receita anual, 
Soares Carneiro voltou a desmentir 
o discurso do executivo, lembrando 
que em 2017 o município cobrou 
7,62 milhões de euros em receita 
de IMI e em 2019, com a descida da 
taxa, cobrou 7,58 milhões de euros. 

“A descida do IMI acarretou de 
2017 para 2019 uma baixa de re-
ceita de 40 mil euros. Onde é que 
estão os dois milhões de euros a 
mais? Isto é a maior falsidade que 
se tem vendido aos paredenses”,
sublinhou.

Quanto à dívida, o social-de-
mocrata admitiu que em dois anos 
baixou para 41 milhões de euros, 
mas lembrou que a câmara recebeu 
a mais em impostos e transferências 
7,1 milhões de euros em relação a 
2017, enquanto o ativo baixou 20 
milhões de euros.

As contas de 2019 foram apro-
vadas com 27 votos a favor, sete 
contra e seis abstenções. 
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Os sinais são manchas de 
cor escura ou castanha que 
aparecem na pele. Podemos 
tê-los desde do nascimento 

ou podem surgir ao longo da vida, princi-
palmente na adolescência. A maioria deles 
não tem relevância clínica. Mas, existem 
alguns apresentam maior risco de se tor-
narem malignos. 

É essencial conhecer a nossa pele, os 
sinais que já possuímos, o seu aspeto, a 
sua forma e localização. Deve-se observar 
se existe algum sinal diferente dos outros e 
que nos chame mais à atenção. Logo, é im-
portante realizar o autoexame dos sinais 
de 2 em 2 meses. Deve-se vigiá-los segun-
do os seguintes sinais de alerta:

- Assimetria: Uma parte é diferente da 
outra;

- Bordo: Bordos irregulares;
- Cor: Zona de coloração diferente;
- Diâmetro: tamanho superior a 5mm; 
- Evolução: Alteração recente do aspeto. 
Para a realização deste autoexame, 

instale-se num local iluminado, com um 
espelho amplo e um espelho de mão. De 
frente para o espelho amplo, inspecione o 
seu corpo. Observe as palmas das mãos, as 
plantas dos pés, unhas e áreas interdigitais. 
Com a ajuda do espelho pequeno, observe 
o couro cabeludo, costas, nádegas, pernas, 
área genital e anal.  

No caso de haver alterações das carac-
terísticas do sinal (forma, tamanho, cor), 
evidência de sangramento ou comichão, 
deve consultar um médico.

Os sinais suspeitos ou de maiores di-
mensões podem ser extraídos e analisados 
em laboratório para veri� car ou não a exis-
tência de células malignas. Os sinais mais 
super� ciais e não suspeitos, o tratamento 
mais utilizado é o laser.  

Lembre-se que a deteção precoce des-
tas lesões suspeitas é fundamental para o 
tratamento dos cancros da pele. 

Departamento Médico e de Enfermagem
CLÍNICA NUNO MENDES

Sinais na pele: 
O que deve 
observar?

A comissão política do CDS-Pa-
redes está contra a constru-
ção de mais um bairro social 
no centro de Paredes e pon-

dera a realização de “um referendo local 
que dê voz a todos os habitantes da ci-
dade”.

O partido acusa a autarquia de usar o 
realojamento da comunidade cigana como 
“falso pretexto” e diz que a deliberação 
tomada na Assembleia Municipal de Pare-
des não respeita os preceitos legais.

Em causa está uma candidatura para a 

CDS pondera referendo local sobre
realojamento da comunidade cigana

construção de habitações sociais no lugar 
de Valbom, no centro de Paredes, onde a 
comunidade cigana se encontra instalada. 
O projeto foi apresentado na última assem-
bleia municipal e a representante do CDS-
-PP votou contra.

O partido defende que o documento 
viola várias disposições da Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, da Conven-
ção Europeia dos Direitos Humanos e da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e diz que não foram ouvidos os 
representantes da comunidade, os elemen-
tos da Assembleia de Freguesia de Paredes 
e os moradores do Bairro do Sonho, contí-
guo aos terrenos em causa.

O CDS Paredes acusa o presidente da 
câmara de mentir à população, quando 
afirma que a comunidade cigana deve ficar 
ali instalada porque já está ali “enraizada”, 
mas ignora o “desenraizamento” das famí-
lias de todo o concelho em precariedade 
habitacional que Alexandre Almeida pre-
tende trazer e instalar também no mesmo 
bairro. 

“O CDS nunca aceitará que se dis-
crimine a população de etnia cigana e 
as famílias mais pobres, confinando-as 
num mesmo espaço como se de gueto 
se tratasse,” e pondera a realização de um 
referendo local que dê voz a todos os habi-
tantes da cidade.

Texto

HELENA NUNES

O PSD Paredes acusou o presidente da câ-
mara de ser “um exímio malabarista”, com 
os números das contas do município que fo-
ram apresentadas na última Assembleia Mu-
nicipal.

Numa conferência de imprensa, o presi-
dente da Comissão Política do PSD Paredes 
defendeu que as contas de 2019 mostram 
que a “câmara de Paredes está mais pobre 
cinco milhões de euros”.

Ricardo Sousa argumenta que apesar de 
ter colocado “os holofotes” na redução do 
passivo em 15 milhões de euros, o autarca 
não falou do ativo da câmara municipal e “es-
condeu na manga a perda de 20 milhões 
de euros”.

Ricardo Sousa defende que não há um 
ganho mensal de 625 mil euros, como referiu 
o presidente, pelo contrário a câmara � cou 
mais pobre 833 mil euros em cada mês.

Sobre a perda de receita com o IMI em 
2019, o PSD sustenta que Alexandre Almeida 
voltou a fazer “papel de coitadinho”, ao la-
mentar uma perda de dois milhões de euros, 
quando a redução é de apenas 40 mil euros 
por comparação com a de 2017.

Quanto à redução da dívida de nove mi-
lhões de euros, Ricardo Sousa disse que o 
presidente da câmara “escondeu na manga 
7,1 milhões de euros de receitas inespe-
radas e, assim, mesmo sem ter feito obras 
assinaláveis e tendo recebido dinheiro 
com o qual não contava, pouco reduziu à 
dívida”. “Ao longo de dois anos, com per-

PSD diz que a “câmara está
mais pobre 5 milhões de euros”

to de 90 milhões de euros à disposição, só 
conseguiu reduzir à dívida pouco mais de 1 
milhão e meio de euros, se não considerar-
mos os 7,1 milhões que não estavam nas 
suas contas”, frisou.

O PSD Paredes criticou ainda a má gestão 
do executivo, destacando o elevado prazo 
médio de pagamento que, no � nal de 2019, 
foi de 185 dias.

PUBPUB

o seu QUINZENÁRIO de eleição
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De 1 de julho a 30 de se-
tembro é proibido fazer quei-
mas e queimadas de matos e 
sobrantes � orestais em todo 
o país, fazer lume ou foguei-
ras, com exceções dos locais 
previstos para o efeito em 

Queimas e queimadas proibidas 
de 1 de julho a 30 de setembro

parques de lazer e na própria 
habitação.

Durante o período crítico 
do Sistema de Defesa da Flo-
resta Contra Incêndios estão 
proibidas as queimadas � tos-
sanitárias sem licença da câ-

mara municipal 
de Paredes.

Em nota de 
imprensa, a au-
tarquia refere 
que no período 
critico de in-
cêndios é igual-
mente proibido 
o lançamento 
de balões com 
mecha acesa 
ou foguetes; o 
uso de fogo de 
artifício sem 
autorização do 
local pelo mu-
nicípio; fumigar 
ou desinfestar 
apiários, exceto 
se os fumigado-

res estiverem equipados com 
dispositivos de retenção de 
faúlhas; fumar ou fazer qual-
quer tipo de lume nas áreas 
� orestais ou nas vias que os 
delimitam ou os atravessam; 
a circulação em espaços ru-

rais de tratores, máquinas e 
veículos de transporte pe-
sados que não possuam ex-
tintor, sistema de retenção 
de faúlhas ou faíscas e tapa 
chamas nos tubos de escape 
ou chaminés e circular nos 
espaços � orestais quando 
é emitida a Declaração de 
Alerta para Risco de Incêndio 
Florestal.

O Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Paredes 
sensibiliza a comunidade 
para proteger a � oresta dos 
incêndios e apela aos cida-
dãos para o cumprimento 
das normas de segurança e 
a adoção de medidas e ações 
especiais de prevenção con-
tra incêndios � orestais, so-
bretudo durante o período 
crítico. 

Este período vigora de 1 
de julho a 30 de setembro, 
podendo a sua duração ser 
alterada em situações exce-
cionais.

Um incêndio de-
� agrou na tar-
de da passada 
q u a r t a - f e i r a , 

8 de julho, numa o� cina de 
automóveis desativada na 
Avenida dos Bombeiros Vo-
luntários, em Paredes.

A o� cina está situada nas 
traseiras do posto de gasoli-
na da CEPSA. Ao PAREDENSE 
o comandante dos bombei-
ros voluntários de Paredes 
garantiu que o incêndio � cou 
con� nado à zona da o� cina e 
não pôs em risco nenhuma 
das habitações e espaços co-

Incêndio dani� cou o� cina
desativada em Paredes

Texto

HELENA NUNES
merciais próximos. 

“A partir do momento 
em que o incêndio � cou do-
minado e circunscrito à o� -
cina foi só o trabalho de con-
solidar as operações de ex-
tinção e rescaldo”, sublinhou 
José Morais, acrescentando: 
“As chamas afetaram apenas 
uma parte da o� cina onde 
o telhado colapsou, que es-
tava praticamente vazia, e 
não afetou outra área onde 
existiam alguns automóveis 
e outros bens materiais”.

O comandante assume 
que o incêndio trouxe preo-
cupações acrescidas sobre-
tudo pela proximidade com 
o posto de abastecimento e 

algumas habitações. Por pre-
caução foram mobilizados 
meios de várias corporações 
do concelho, mas os traba-
lhos acabaram por envolver 
apenas elementos dos bom-
beiros de Paredes e Baltar.

No local estiveram 31 
bombeiros, apoiados por 12 
viaturas e também a GNR, e 
a polícia municipal. A estrada 
nacional 15 chegou a estar 
cortada para falicitar os tra-
balhos. As causas do incên-
ciio ainda serão investigadas.
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Aempresa Bifase foi 
distinguida com Pré-
mio Metropolitano do 
Empreendedorismo 

2019, promovido pela Área Metro-
politana do Porto (AMP), numa ce-
rimónia que decorreu no passado 
dia 2 de julho, na sala de arquivo do 
Centro de Congressos da Alfândega 
do Porto.

O Secretário de Estado do Co-
mércio, Serviços e Defesa do Consu-
midor, João Torres, marcou presen-
ça na cerimónia, juntamente com o 
presidente da Câmara Municipal de 
Paredes, Alexandre Almeida, o Ve-
reador das Atividades Económicas, 

Empresa de Paredes distinguida com Prémio
Metropolitano de Empreendedorismo 2019

Elias Barros, e o Presidente da AMP, 
Eduardo Vítor Rodrigues.

Segundo a autarquia, “o Prémio 
Metropolitano de Empreendedo-
rismo destina-se a homenagear 
personalidades que se tenham 
destacado pela sua ação inova-
dora e dinâmica empreendedora, 
imprescindível para o desenvol-
vimento do território e criação de 
valor para a Área Metropolitana 
do Porto (AMP)”.

Fundada em 1998, em Lorde-
lo, Paredes, pelo empresário Abílio 
Pacheco, a Bifase especializou-se 
na distribuição de material elétri-
co e eletrónico atuando também, 
através das empresas do grupo, na 
domótica, na área das energias re-
nováveis e mobilidade elétrica.

Texto

HELENA NUNES

Terrenos da zona
industrial de Parada-Baltar 

passam para o município
Os terrenos da zona in-

dustrial de Parada-Baltar pas-
saram para a posse do muni-
cípio de Paredes. A escritura 
foi celebrada no passado dia 
3 de julho pelo presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida, e o presidente da As-
sociação Empresarial de Por-
tugal (AEP, Luís Miguel Ribeiro.

Segundo a autarquia, “as 
negociações desenvolvidas 
pelo atual executivo leva-
ram o acordo a bom porto 
e vão permitir, no futuro, a 
expansão da zona industrial 
com a instalação de novas 
empresas, contribuindo 
para o desenvolvimento económico do 
concelho”.

Presentes na formalização do acordo 

estiveram também o vereador das Ativida-
des Económicas, Elias Barros, e o adminis-
trador da AEP, Angelino Ferreira.

O clube de emprego do município de 
Paredes colocou 198 pessoas em ofertas de 
trabalho. 

O programa promovido pelo pelouro de 
ação social da autarquia tem por objetivo 
“possibilitar o acesso ao mercado de tra-
balho, a desempregados ou candidatos a 
ingressar na vida ativa, no primeiro em-
prego, bem como disponibilizar informa-
ção de emprego e formação pro� ssional 
ativos, que queiram mudar de vida pro� s-
sional ou de entidade empregadora”.

Pelo clube de emprego já passaram 2 mil 
candidatos, tendo sido colocadas 198 pes-
soas em ofertas de emprego. “A câmara de 
Paredes promove contactos regulares com 
empresas e outras entidades, apoia os can-
didatos a inscreverem-se para constarem 

de uma base de dados. Assim, quando al-
guma entidade ou empresa apresenta uma 
proposta de emprego é acionado o proces-
so de busca, mediante as características e o 
per� l solicitado”, refere a nota de imprensa.

As pessoas com os requisitos pretendidos 
são contactadas e se manifestarem interesse 
na proposta são encaminhas para a empresa, 
sendo depois sujeitos aos procedimentos de 
recrutamento e seleção vigentes.

Os técnicos do Município fazem um acom-
panhamento personalizado aos desemprega-
dos, através de informação e encaminhamen-
to, no sentido da resolução de problemas 
ligados ao seu futuro pro� ssional, e também 
sensibilizam, esclarecerem e informam os 
empregadores sobre programas de estímulo 
à oferta de emprego e formação pro� ssional.

Clube de emprego
da autarquia já colocou 

198 pessoas em
ofertas de trabalho
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Opiloto paredense 
João Barros foi quin-
to classi� cado no Rali 
de Castelo Branco, 

disputado de 3 a 5 de julho, que 
marcou o regresso à estrada do 
Campeonato de Portugal de Ralis 
após quatro meses de interregno.

Ao volante do Citroen C3R5, o 
piloto de Paredes teve um � m de 
semana em crescendo, conseguin-
do manter-se no top 10 da prova. 

João Barros foi quinto
no Rali de Castelo Branco

Branco. O piloto de San-
to Tirso liderou a prova 
da primeira à última 
classi� cativa e bateu 
Bruno Magalhães por 
sete segundos e três dé-
cimos.

Ricardo Teodósio 
fechou o pódio, a 43 se-
gundos do vencedor.

Na classi� cação do 
Campeonato de Portu-
gal de Ralis, Armindo 
Araújo lidera, com 69,32 
pontos, seguindo-se 
Bruno Magalhães, com 
51,2 pontos e Ricardo 
Teodósio, com 39,78. 
João Barros pontuou 
pela primeira vez esta 
época e subiu para a 8.ª 
posição, com 13 pontos.

A temporada de 
2020 do Campeonato de Portugal 
de Ralis sofreu grandes alterações 
devido à longa paragem a que o 
país esteve vetado por força da pan-
demia da Covid-19. O calendário foi 
reduzido a sete jornadas, estando 
duas já realizadas em Fafe e Castelo 
Branco. A próxima terceira prova é 
na Madeira, de 6 a 8 de agosto.

João Barros ainda não con� r-
mou se vai estar presente no Rali 
Vinho da Madeira, mas assumiu que 
esta época pretende fazer duas ou 
três provas do campeonato e tentar 
andar na linha da frente.

2.º curso de árbitros e treinadores 
de Teqball decorreu em Rebordosa

O concelho de Paredes foi palco 
de uma atividade dinamizada pela 
Federação Portuguesa de Teqball. 
O 2.º curso de árbitros e treinadores 
de Teqball em Portugal realizou-se 
no domingo, dia 5 de julho, no pa-
vilhão do Foot Funny Indoorsports, 
em Rebordosa.

Esta modalidade recente nas 
rotinas desportivas nacionais nas-
ceu na Hungria em 2014 e foi criada 
por dois entusiastas do futebol, que 
jogavam de ténis de mesa numa 
mesa pública com uma bola de fu-
tebol, mas com as suas próprias re-
gras, que hoje são a base das regras 
da modalidade.

A parte teórica relativa da for-
mação foi dada através de uma 
plataforma digital. Na parte da ma-
nhã, o árbitro internacional e cola-
borador da Federação Portuguesa 
de Teqball, Telmo Monteiro, fez um 
pequeno balanço das regras mais 
básicas acerca da modalidade. “De 
seguida foram realizados peque-
nos jogos formais onde os for-
mandos puderam jogar e ajuizar, 
compreendendo assim mais fa-
cilmente a aplicação da teoria na 

Clube Futebol de Vandoma vai a eleições
O emblema vandomense ainda não começou a preparar a próxima 

época desportiva. 
O clube vai a eleições no dia 16 de julho, depois da não continuida-

de da direção presidida por Cirilo Neves, que terminou funções a 30 de 
junho. A decisão foi con� rmada na última assembleia geral do Clube Fu-
tebol de Vandoma, que decorreu a 2 de julho. Contudo, e na falta de lista 
candidata, a anterior direção manterá funções até ao próximo dia 16. 

Os interessados em candidatar-se à presidência do clube devem 
apresentar as respetivas listas até ao dia 14. Dois dias depois, será eleita, 
na assembleia geral, a nova direção. No caso de existir mais do que uma 
lista candidata, cada um dos representantes da mesma terá a possibili-
dade de apresentar o projeto e posteriormente será realizada a eleição e 
a tomada de posse dos órgãos sociais.

Na mesma assembleia de 2 de julho foi também aprovado o relató-
rio de contas referente à época 2019/2020.

Diana Pacheco e Patrick Sousa
vencem torneio do tacho

Diana Pacheco e Patrick Sousa, atletas do Paredes Golfe Clube, foram 
os vencedores do Torneio do Tacho, que decorreu no Campo do Aque-
duto, no passado dia 5 de julho.

Diana Pacheco, de 20 anos, ganhou Cross com par do campo en-
quanto Patrick Sousa fez 44 pontos para vencer em Net, a que juntou o 
Nearest to the Pin. Hug Ferreira foi o melhor júnior.

A prova serviu para assinalar a reabertura do restaurante do Aque-
duto, o Degustar e Gostar. 

Pedro Afonso Mendes
conquista Taça Cidade de Amarante

O atleta do Paredes Golfe 
Clube Pedro Afonso Mendes con-
quistou a Taça Cidade de Amaran-
te, disputada no passado dia 4 de 
julho, em Amarante.

“Pedro Mendes fez -1 no exi-
gente percurso amarantino, tal 
como o colega de equipa Hugo 
Camelo Ferreira, e colocou o seu 
nome no prestigiado trofeu”, es-
creveu o Paredes Golfe Clube na 
sua página o� cial de facebook.

Este ano, a prova contou com 
a participação do gol� sta pro� s-
sional Tomás Santos Silva, que é 
atualmente bicampeão nacional 
e que, em breve, reiniciará a com-
petição internacional, que esteve 
em pausa devido à COVID-19.

No mesmo dia, a atleta do 

PGC Diana Pacheco conquistou a 
etapa da Liga Regional – Zona A, 
disputada na Quinta do Fojo, em 
Lamego.

A atleta fez quatro em 18 bu-
racos P&P e relegou para segundo 
lugar Hugo Espírito Santo.

Texto

HELENA NUNES
No sábado, primeiro dia de 

prova, João Barros conquistou o 
6.º lugar da geral, a 55 segundos e 
meio do líder, Armindo Araújo. Já 
no domingo, o piloto paredense 
foi o sexto mais rápido nas qua-
tro etapas do dia e beneficiou de 
uma penalização de dois minutos 
e 20 segundos a José Pedro Fon-
tes para subir um lugar na tabela. 
João Barros terminou assim a pro-
va na 5.ª posição, dois minutos do 
vencedor.

Armindo Araújo levou o Skoda 
Fabia R2 Evo à vitória em Castelo 

prática”, refere a direção do Foot 
Funny Indoorsports. 

Da parte da tarde, Vasco da Ro-
cha, membro da Federação Portu-
guesa de Teqball, abordou as com-
petências que um treinador deve 
possuir na modalidade, tendo tam-
bém exempli� cado alguns exercí-
cios de progressão na modalidade 
e solicitando que os formandos ela-

borassem um plano de treino.
“Após a conclusão da ação 

de formação, podemos assegu-
rar que para além de ter sido um 
dia muito bem passado, todos os 
formandos � caram aptos para 
o ajuizamento da modalidade e 
para o treino desportivo nos seus 
clubes e associações”, acrescenta 
a nota de imprensa.
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

Amoda está no ADN da Sapata-
ria Milano Paredes. Situada na 
Avenida da República, em Pa-
redes, há 28 anos, vende cal-

çado de homem e mulher, bolsas, carteiras, 
porta moedas, cintos e outros acessórios.

“Somos uma sapataria multimarcas, 
com todo o tipo de calçado de marcas 
portuguesas e outras internacionais, 
como a Parodi, Sun 68, Apepazza, Tama-
ris, Caprice e Ceeconello, que são bastan-
te conhecidas pelo fabrico de calçado em 
pele”, sublinha Ivete Moreira, de 37 anos, 
gerente da loja, destacando também as 
bolsas e acessórios da Allma e Pepe Jeans, 

Sapataria Milano Paredes

PROMOÇÕES E VENDAS ONLINE
AJUDAM A RETOMAR O NEGÓCIO

outras marcas portuguesas bastante conheci-
das no mercado.

Sapataria multimarcas
tem descontos até 50% 

Depois de dois meses fechada, a loja vol-
tou a abrir portas no início de maio com des-
contos de 20 a 50% em todos os artigos. 

“O negócio retomou mais ou menos. 
Os clientes procuram, mas mesmo com as 
promoções houve uma quebra signi� cati-
va”, reconhece a comerciante, que sublinha a 
importância de transmitir segurança ao clien-

te para conseguir recuperar o movimento de 
outros anos.

A empresa teve de se adaptar às circunstân-
cias da pandemia, reduzindo a lotação máxima 
do espaço e aplicando outras regras de higieni-
zação nos próprios artigos. “Os produtos são 
todos desinfetados depois de o cliente expe-
rimentar, mesmo que use uma meia plástica 
que nós disponibilizamos. Os bancos tam-
bém são desinfetados, assim como o balcão, 
o multibanco e quase todas as superfícies 
dentro da loja”, garante Ivete Moreira, assumin-
do que as medidas foram fáceis de implementar 
e os clientes têm respeitado a 100%.

“Tínhamos muitas clientes já com mais 

idade e acredito que esses sentem mais 
medo. Mas de forma geral os clientes têm 
regressado aos poucos. Existe sempre al-
gum receio, mas aos poucos as pessoas 
vão começando a ganhar con� ança”, re-
força a comerciante, que encara o futuro 
com esperança. “É preciso tempo, mas sou 
uma pessoa otimista e acredito que o ne-
gócio vai melhorar”. 

Os clientes que ainda preferem não sair 
de casa podem sempre optar pela compra 
dos artigos online, através da página de Fa-
cebook da Sapataria Milano Paredes. 

A empresa assegura o envio de enco-
mendas para todo o país e para o estrangeiro.
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Livro “O Visconde das Camélias”
apresentado na Casa da Torre

ACasa da Torre, em Sobrosa, foi 
o cenário de fundo da apre-
sentação do livro, “O Viscon-
de das Camélias”, o segundo 

romance da vereadora da câmara de Pare-
des, Beatriz Meireles.

A sessão decorreu no passado domin-
go, 28 de junho, e contou com as presenças 
do presidente da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, os vereadores Elias Barros 
e Paulo Silva, presidentes de junta, entre 
outros convidados, família e amigos.

Neste segundo romance, Beatriz Mei-
reles aborda “a coexistência dos amores 
e desamores, a riqueza e a pobreza do 
século XIX, numa perspetiva de escrita 
através do olhar feminino e quase im-
pressionista à realidade dos brasileiros 
de Torna Viagem”.

O romance é inspirado em factos histó-

ricos e relatos populares.
“Aires Montenegro e Alda Neto deram 

o testemunho aprofundado que convida à 
leitura deste livro de escrita fresca”, refere o 
município em nota de imprensa.

Beatriz Meireles publicou o seu primei-
ro livro “Depois da Morte (um amendoal em 
flor)” em 2019. 

Texto

HELENA NUNES

PUB
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Na minha opinião, a discriminação é, 
de todas as formas possíveis, algo muito 
negativo e, infelizmente, algo muito pre-
sente na sociedade atual. Penso que este 
comportamento é algo a mudar e que 
devemos seriamente pensar nas conse-
quências que pode causar a quem é víti-
ma de discriminação.

Há várias formas de provar que a discri-
minação está presente na atualidade e que 
provoca danos bastante graves nas pessoas. 
Penso que todos já presenciamos uma si-
tuação destas. Um exemplo muito simples 
e fácil de compreender é quando ouvimos 
ou vemos alguém ser preconceituoso com 
alguém de outra religião, de outra raça, de 
outro país e por muitas outras razões, razões 
essas que não são válidas. Como vimos, por 
exemplo, no texto que lemos na disciplina 
de Português “Vanessa vai à luta”, de Luísa 
Costa Gomes, a personagem principal, Va-
nessa, sente-se discriminada por não poder 
ser o que quer, nem brincar com o que quer 
e é a única a ser obrigada a ajudar nas ta-
refas domésticas. Isto, infelizmente, ainda 
acontece muito.

Creio que a única solução para terminar 
com este problema é o bom senso. As pes-
soas realmente precisam de começar a pen-
sar mais no bem-estar dos outros. Ao estar 
a discriminar alguém, estamos a trazer-lhe 
imensos problemas, os quais podem levar 
a uma depressão ou, num caso extremo, ao 
suicídio. Acho que ninguém, com o mínimo 
de decência, quer ser o culpado da desgraça 
do outro. Portanto, acho mesmo que a Hu-
manidade deve começar a fazer mudanças 
e a abrir horizontes e duma vez por todas 
perceber que SOMOS TODOS IGUAIS, inde-
pendentemente da cor de pele, da religião, 
da língua, entre outros. Todos somos seres 
humanos e isso basta, portanto sejamos 
pessoas melhores e não liguemos a fatores 
banais como estes que mencionei.

Resumindo, sou completamente contra 
a discriminação e, na minha opinião, é algo 
que não devia sequer existir, porque, mais 
uma vez, todos somos seres humanos e to-
dos temos direito a uma vida, à nossa vida.

A meu ver, a desigualdade de género 
ainda é uma grande injustiça da nossa época 
e uns dos maiores desa� os que enfrentamos 
na nossa sociedade atual. E está presente de 
várias formas, como em ambientes laborais, 
interações quotidianas, social, familiar, entre 
outros. Ainda temos de fazer alguns progres-
sos para combater estas diferenças.

Algumas das causas deste problema são: a 
falsa perceção de que a mulher é a responsável 
pelo bem-estar alheio e que a mulher tem que 
ser bela e desejável para ser aceite na socieda-
de que coloca padrões e estereótipos de bele-
za inalcançáveis, entre outros.

Outro dos problemas da desigualdade 
de género é re� etido nos altos índices de 
violência contra as mulheres (abuso sexual, 
raptos, estupros, agressões e violência do-
méstica, assédio sexual). Existe, também, a 
desigualdade de pagamento entre os gé-
neros que desempenham a mesma função. 
Como diz António Guterres, secretário-geral 
das Nações Unidas, “em todo o mundo, a si-
tuação das mulheres é pior do que a dos ho-
mens pelo simples facto de serem mulheres”.

As mulheres têm de enfrentar impedimen-
tos às suas realizações. Somos ridicularizadas, 
acusadas de coisas sem cabimento frequente-
mente. Somos julgadas pela nossa aparência e 
todos os dias somos confrontadas com sexis-
mo, condescendência masculina e acusações 
de vitimização. Temos de lutar em dobro. E 
não quero que as mulheres, no futuro, ainda 
tenham que sofrer todos estes preconceitos.

Para combater este problema podemos: 
dividir as tarefas domésticas, repreender ati-
tudes machistas, exigir salários iguais para 
ambos e não tolerar o assédio sexual. Estes 
são algumas das atitudes que podemos to-
mar para erradicar a desigualdade de género.

Em suma, a desigualdade de género é 
um problema sério que podemos abolir to-
mando algumas pequenas atitudes. Os ho-
mens são tidos como a regra, enquanto as 
mulheres são a exceção. Nós, mulheres, não 
somos uma exceção, somos todos iguais! 
Merecemos os mesmos direitos!

● Escola Secundária Daniel Faria, Baltar
.....................................................................................................
● Mariana Pinto, n.º 15, 8.º H

A discriminação
● Ana Magalhães, n.º 2, 8.º G 

Desigualdade
de género

O casamento é um tema que gera sem-
pre várias opiniões, pois pode ser de� nido 
de várias formas, dependendo do contexto 
em que se insere.

Na época de Gil Vicente, por volta de 
1523, o casamento era visto como um negó-
cio, em que era mais valorizado o dinheiro 
(forma de sustento) do que o amor. Obte-
mos estas informações através da leitura da 
“Farsa de Inês Pereira”, por exemplo.

Hoje em dia, o casamento, na Europa 
ocidental, tem como base o amor, o respei-
to e a capacidade de união do casal para ul-
trapassar os obstáculos que vão surgindo. A 
ideia de casamento já não assenta tanto no 
objetivo de obter uma forma de sustento. 
Esta mudança deve-se também ao facto de 
as mulheres terem evoluído nos papéis que 

A violência doméstica
● Leonardo Gonçalves, 10.º A

Amo a natureza,
No topo das montanhas gosto de estar.
Imaginativa eu sou,
Tagarela ainda mais.
Arte é o meu lar.

● Anita Campos, n.º 1, 8.º E
____________________

Beatriz sou,
Empolgada para tudo estou.
Adoro dançar e cantar.
Teimosa todos os dias,
Rica em humor.
Introvertida um pouco,
Zelosa e divertida.

● Beatriz Aires, n.º 2, 8.º E
____________________

Dedicado e sonhador,
Inteligente, gosto muito de pensar. 
Organizado e muito trabalhador,
Generoso, gosto muito de dar.
Obediente quanto baste.

● Diogo Carvalho, n.º 6, 8.º F

Responsável e trabalhador,
Organizado e sempre empenhado,
Divertido e sorridente,
Respeitado e respeitador,
Inteligente e diferente,
Gentil e generoso,
Otimista, sempre pronto para ajudar.

● Rodrigo Mendes, n.º 13, 8.º F
____________________

Ana eu me chamo.
Natureza é a minha inspiração, mas
Aquecimento Global não. 

Beatriz é o meu segundo nome.
Empatia é a minha simpatia, contudo
Apatia não. 
Talvez seja tímida, mas
Rapariga responsável sou.
Imprescindível é ser alegre, porém, às vezes, 
Zangada � co sem razão. 

● Ana Beatriz Magalhães, n.º 2, 8.º G

Autorretratos em forma de acrósticos 

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

● Beatriz Félix, 10.º A

Literatura e Atualidade
O papel do casamento na sociedade atual

desempenham na sociedade. Antigamente, 
limitavam-se à realização das tarefas domés-
ticas e o homem é que sustentava a família. 
Mas, atualmente, muitas das mulheres pros-
seguem os estudos, até obtêm cursos supe-
riores e assumem cargos importantes, não 
precisando já que o homem as sustente.

Mas aquela perspetiva de casamento 
que nós temos (o rapaz e rapariga conhe-
cem-se, apaixonam-se e juntam-se para ter 
descendência) não é universal, pois há mui-
tas culturas que consideram que o amor 
não é argumento su� ciente para casar, por 
exemplo, no Nepal.

Em suma, a de� nição de casamento de-
pende de inúmeros fatores como as vivên-
cias, os hábitos, as culturas e as tradições de 
cada um de nós.

A violência doméstica tem dominado os 
jornais e divide a opinião pública. As medi-
das impostas para a travar e as curtas penas 
aplicadas pouco ajudam no combate, de 
modo que a violência doméstica continua a 
aumentar exponencialmente.

Existe um velho provérbio que diz: «En-
tre marido e mulher, não se mete a colher». 
Este provérbio representa a ideologia dos 
mais velhos, que defendem que os proble-
mas no casamento devem apenas ser resol-
vidos pelo marido e pela mulher. No entan-
to, a violência doméstica é crime público e 
pode ser denunciada por qualquer pessoa.

Apesar de ser amplamente discutida, a 
violência doméstica, decorrente das desi-
gualdades de género, sempre existiu. O ho-
mem, o ser autoritário, inquestionável, sub-
juga a mulher, o ser fraco, submisso. Embora 
no Ocidente e noutros países democráticos 

tenham diminuído estas desigualdades, em 
países subdesenvolvidos ou dominados por 
determinadas ideologias conservadoras, a 
mulher é maltratada e inferiorizada. 

A violência doméstica não é apenas um 
ato físico. A ameaça é tão grave quanto a 
agressão e pode ter efeitos ainda mais pro-
fundos nas vítimas. 

Na Farsa de Inês Pereira, o Escudeiro mal-
trata Inês, dirigindo-se a ela de um modo rude 
e autoritário, e decide fechá-la em casa, de-
monstrando que o provérbio «Quem vê caras 
não vê corações» está mais que correto. Apesar 
de se mostrar «discreto», o Escudeiro praticava 
a violência doméstica. Já no século XVI, Gil 
Vicente expunha este tipo de violência ao rei, 
demonstrando que não era nada correta esta 
prática. Um tema que foi abordado há mais de 
quatrocentos anos e que continua a revelar 
uma grande atualidade nos nossos dias.

PUB
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Agenda CulturalAgenda Cultural

Efemérides 9 de julho

De  9  a  2  de  julhoDe  9  a  2  de  julho

Cultura

PAREDES                                                                                             
Dia 9  |  Casa da Cultura de Paredes 
14h30 – Serviço educativo “Cultura em casa”: bordados em papel

Dia 11  |  Centro de Interpretação da Rota do Românico de Paredes
10h30 – Ateliers de inspiração no românico: área de expressão plástica, peças de gesso – azulejos

Dia 14  | Casa da Cultura de Paredes
14h30 - Serviço educativo “Cultura em casa: tanta linha”

Dia 16  |  Casa da Cultura de Paredes
14h30 - Serviço educativo “Cultura em casa: tinta puf”

Dia 18  |  Parque José Guilherme
09h30 – Workshop Património e Cultura, 3.ª edição: técnica de pastel seco, com Ana Maria 
Fernandes

Dia 20  |  Parque José Guilherme
10h00 – Comemoração do Feriado Municipal

Dia 21  |  Biblioteca Municipal de Paredes

18h00 – Comemoração do Dia dos Avós 

Dia 21  |  Biblioteca Municipal de Paredes
14h30 – Serviço educativo: verão mágico na biblioteca, com a atividade “põe os dedos a 
mexer”

LOUSADA
Dia 10  |  transmissão online no site do município
BioLousada: “A Vespa-asiática em Portugal: Apanha-me…se puderes”, por João Carvalho, da 
Universidade de Aveiro

Dias 10 e 11  |  Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
21h00 – Lousada Verão Fitness, 3.ª edição

Dias 17 e 18  |  Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
21h00 - Lousada Verão Fitness, 3.ª edição: maratonas lounge studio e in� nix

Dia 17  |  transmissão online no site do município
BioLousada: “Mamíferos carnívoros de Portugal”, por Pedro Monterroso, da Universidade do Porto

PAÇOS DE FERREIRA
Dias 10, 11 e 12  |  Jardim do Museu Municipal do Móvel
Santos Populares

Dias 17, 18 e 19  |  Rua José Lencastre
Feira medieval

1797
Proclamação da República Cisalpina que compreende a República Cispadana, Milão, Mode-
na, Ferrara, Bolonha e România;
- Charles Talleyrand torna-se ministro dos Negócios Estrangeiros da França; 

1807
Pelo tratado de Tilsit, a Prússia perde todas as suas possessões a oeste do Elba e todos os 
territórios polacos que são destinados a constituir o ducado de Varsóvia sob o rei da Saxónia 
e, por um acordo secreto, adere ao Bloqueio Continental;

1809
Nascimento de Friederich Henle, que faleceu em 1885;

1810
Napoleão Bonaparte anexa a Holanda; 

1816
Declaração da independência da Argentina que toma a designação de Províncias Unidas do 
Rio da Prata;

1832
Guerra Civil. O Porto é ocupado pelas forças liberais de D. Pedro IV;

1834
Guerra Civil espanhola. Por morte do rei D. Afonso VII o seu irmão Carlos reclama o trono;

1853
Guiné Portuguesa. Abandonou a fortaleza de Bissau a força francesa desembarcada do bri-
gue de guerra “Palinuro”, que sob o comando do capitão Bosse, acorrera em auxílio do go-
vernador daquela Praça, quando se veri� cara a insubordinação dos soldados da guarnição, 
que mais tarde foram julgados e condenados;

1859 
A Espanha reconhece a independência da Argentina;

1870
O governo de Lisboa estende às colónias a abolição da pena de morte para todos os crimes, 
menos os militares;

1919 
Pelo Tratado de Versalhes, a Alemanha assume o pagamento de indemnizações de guerra; 

1926 
O general Óscar Fragoso Carmona assume a presidência da República Portuguesa;

1940
II Guerra Mundial: A Força Aérea britânica inicia o bombardeamento noturno da Alemanha; 

1943
Desembarque aliado na Sicília;

1970 
Assembleia Mundial da Juventude. Foram 110 países da ONU a aprovar a moção que conde-
nava “a guerra aberta contra os povos de Angola, Guiné e Moçambique”, sob administração 
portuguesa;

1974 
Palma Carlos, primeiro-ministro do primeiro Governo Provisório, demite-se, com a alegação 
de não ter condições para governar;

1980 
O poeta, compositor e diplomata brasileiro Vinícius de Morais, morre aos 67 anos;

1984
Estabelecidas comunicações telefónicas automáticas entre Angola e Portugal;

1998
Na costa Norte da Ilha do Faial, Açores, um sismo de 5,8 pontos na escala de Richter provoca 
oito mortos, 110 feridos e mais de 1500 desalojados;

2003
Em Paris, o Instituto Pasteur identi� ca o recetor celular da infeção do vírus do dengue;
2011 – Jorge Lima Barreto, músico, morre aos 61 anos.
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
O PROCESSO CONTRA O P.E DIAS MACHADO

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

PUB

No mês de Janeiro de 1913, 
o famigerado autor da 
Lei da Separação, Afonso 
Costa, voltava a che� ar 

um governo da República. Assistia-se, 
nesse ano, não por acaso, a um reacen-
der da «guerra religiosa». Entre Janeiro 
e Dezembro, o Diário do Governo publi-
cava decretos de expulsão de mais de 
sessenta eclesiásticos a nível nacional 
(Moura, 2004). Entre estes, encontrava-
-se o sacerdote António Dias Machado, 
pároco da freguesia de Recarei.

Os factos que � zeram despoletar 
mais um processo contra um pároco 
do concelho de Paredes ocorreram na 
manhã do dia 15 de Abril de 1913, uma 
terça-feira. O clérigo saiu da igreja em 
procissão para levar o Santíssimo a casa 
dos doentes, sendo então acompanha-
do por � éis e alguns elementos da ban-
da de música local. 

O artigo 55.º da Lei da Separação 
regulava especi� camente o culto rea-
lizado fora dos espaços religiosos: «Os 
actos de culto de qualquer religião fora 
dos lugares a isso destinados, incluindo 
os funerais ou honras fúnebres com ce-
rimónias cultuais, importam a pena de 
desobediência, aplicável aos seus pro-
motores e dirigentes, quando não se 
tiver obtido, ou for negado, o consen-
timento por escrito da respectiva autoridade 
administrativa».  Era, portanto, necessário 
uma autorização especial da autoridade – re-
gedor ou administrador do concelho – para 
a realização de cerimoniais religiosos no es-
paço público. E foi precisamente a ausência 
dessa autorização formal que despoletou a 
abertura de um «auto de investigação» e res-
pectiva instauração de procedimento discipli-
nar contra o pároco de Recarei.

De acordo com as alegações do P.e Dias 
Machado a instâncias do processo, ao ser-lhe 
oferecida a presença de elementos da banda 

«Art.º I – Fica proibido o presbítero António Dias Machado, pároco da freguesia de Recarei, no con-
celho de Paredes, distrito do Porto, de residir durante dois meses dentro dos limites do referido 
concelho e dos limítrofes, além de perder os benefícios materiais do Estado, e sem prejuízo do pro-
cedimento criminal que no caso couber.»

ridade administrativa local desmentiu 
a versão do sacerdote. Monteiro refe-
riu então que «licença por escrito para 
o acto religioso a não deu nem lhe foi 
pedido». 

Segundo a documentação do pro-
cesso, para além da falta de autoriza-
ção legal, o sacerdote encontrava-se 
paramentado com vestes talares, ou 
seja, com batina comprida até aos pés. 
Esta forma clerical de trajar havia sido 
expressamente proibida ainda antes 
da publicação do artigo 176.º da Lei da 
Separação (Artigo 42.º, decreto de 31 
de Dezembro de 1910). Tratava-se de 
mais uma medida da facção irreligiosa 
do republicanismo inicial e que tinha 
por objectivo a secularização total do 
espaço público. Ainda assim, Bernardi-
no Machado, que era tido como cordial 
e moderado, acabara por defender a 
medida com o argumento de que se 
«destinava a evitar que, em represália 
ao clericalismo, alguém fosse injuriado 
na rua» (Moura, 2004:108). Sobre esta 
mesma questão, a 31 de Outubro de 
1912, o administrador do concelho de 
Paredes, António Augusto, enviara car-
ta ao pároco de Gondalães, P.e Américo 
Mendes Barbosa, informando-o de que 
se achava «proibido desde há tempos o 
culto externo na área da vila de Paredes 

e bem assim o uso de hábitos talares» (RCEAC, 
reg. n.º 728).   

No dia 15, como estava previsto, realizou-
-se então a dita procissão em Recarei. No dia 
28, o administrador do concelho, Joaquim 
Ferreira Barbosa, remeteu o auto de investi-
gação ao cuidado do presidente da Comissão 
Central da Execução da Lei da Separação. O 
processo sobe depois ao ministro da Justiça, 
Álvaro de Castro, e ao Presidente da Repúbli-
ca, Manuel d’Arriaga, assinando ambos o des-
pacho � nal a 19 de Julho do mesmo ano:

«Sob proposta do Ministro da Justiça, e 

nos termos dos artigos 55º e 146º do decreto 
com força de lei de 20 de Abril de 1911, hei 
por bem decretar: Art.º I – Fica proibido o 
presbítero António Dias Machado, pároco da 
freguesia de Recarei, no concelho de Paredes, 
distrito do Porto, de residir durante d ois me-
ses dentro dos limites do referido concelho e 
dos limítrofes, além de perder os benefícios 
materiais do Estado, e sem prejuízo do pro-
cedimento criminal que no caso couber. Art.º 
II – É-lhe concedido o prazo de cinco dias, a 
contar da publicação d’este decreto no “Diá-
rio do Governo”, para sair do mencionado 
concelho e dos limítrofes. Paços do Governo 
da República em 19 de Julho de 1913. Manuel 
d’Arriaga [Pres. da República]; Álvaro de Cas-
tro [Ministro da Justiça]».

Ao apontar o incumprimento do artigo 
55.º, ao qual já nos referimos, o decreto apoia-
-se no 146.º para de� nir uma pena:

«O ministro da religião, que faltar a qual-
quer das obrigações ou desobedecer a algu-
ma das prescrições contidas nas restantes 
disposições do presente decreto com força 
de lei ou nos outros diplomas em vigor, po-
derá ser punido com a simples pena discipli-
nar de proibição de residência, ou com a de 
suspensão da pensão, conforme parecer ao 
governo, mas nunca por tempo excedente a 
dois anos».

Não sendo o abade de Recarei «pensio-
nista», como aliás nenhum dos padres do 
concelho de Paredes, só restava à autoridade 
a imposição da pena de desterro. Assim se 
cumpriu. Durante a sua ausência (dois me-
ses), o serviço religioso da comunidade que 
Dias Machado pastoreava foi assegurado pe-
los párocos de Aguiar de Sousa (P.e Ernesto 
da Rocha Nogueira) e de Cete (P.e Bernardino 
Barbosa da Silva Leão).

de música para a referida procissão, ele terá 
dito ao oferente que «se fosse entender com 
o regedor», com o � m de este lhe conceder 
a necessária autorização. Machado refere que 
o oferente terá mesmo cumprido a diligência 
junto do regedor da freguesia, Gabriel Soares 
Monteiro, tendo obtido como resposta que 
não havia qualquer «inconveniente» na ini-
ciativa, pelo que se dispensava a emissão de 
licença.

No entanto, em sede processual, a auto-

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

Padre António Dias Machado
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DUNQUERQUE

GOMES DE SOUSA

Um Inquisidor de Cristelo... no Brasil

Aproblemática da In-
quisição tem sido 
muito estudada, em 
Portugal e no Brasil 

talvez ainda mais.
Num desses estudos brasileiros, 

de Aldair Carlos Rodrigues, há uma 
tabela com a ‘naturalidade dos Fa-
miliares do Santo Ofício de Minas’. 
Soma 457 distribuídos por provín-
cias e comarcas. 281 da província de 
Entre Douro e Minho, 59 de Trás-os-
-Montes, 41 da Beira, 33 da Estrema-
dura, 4 do Alentejo, 14 da Ilhas, 11 
do Brasil e 14 sem informação.

Da comarca de Lisboa eram 
naturais apenas 16. De Guimarães 
eram 114 e da nossa comarca de 
Penafiel eram 10.

Apresentamos mais um pare-
dense – oriundo do antigo conce-
lho de Aguiar de Sousa, que atingiu 
elevada posição social con� rmada 
pela admissão ao Santo Ofício.

O processo de Manuel de Sou-
sa Ribeiro, natural de Cristelo, 
emigrado no Brasil, tem umas du-
zentas páginas:

Informações de limpeza de san-
gue e geração de Manuel de Sousa 
Ribeiro que vive de seu negócio 
solteiro filho de Manuel Ribeiro na-
tural de São Miguel de Cristelo co-
marca de Penafiel Bispado do Porto 
morador na freguesia de Nossa Se-
nhora do Pilar do Ouro Preto Bispa-
do de Mariana.

Começa com o seguinte re-
querimento:

Ilustríssimos Senhores
Diz Manuel de Sousa Ribeiro, 

que vive do seu negócio, natural 
da freguesia de São Miguel de Cris-
telo Comarca de Penafiel Bispado 
do Porto, e morador da freguesia 
de Nossa Senhora do Pilar do Ouro 
Preto Bispado de Mariana, que ele 
tem grande desejo de servir ao San-
to Ofício na ocupação de Familiar 
por concorrerem no suplicante os 
requisitos necessários 

Pede a Vossas Ilustríssimas se-
jam servidos admitir ao suplicante 
na dita ocupação de Familiar pre-

cedendo as diligências necessárias 
para o dito emprego

Espera receber mercê
Declara o suplicante ser � lho de 

Manuel Ribeiro, e de Ana Nunes natu-
rais, e moradores do lugar de Figueiró 
da dita freguesia de São Miguel

Declara ser neto paterno de Ma-
nuel Ribeiro, e de sua primeira mulher 
Maria Coelho naturais da freguesia 
de São João Evangelista de Vila Cova 
de Carros, e moradores, que foram da 
dita freguesia de São Miguel

Declara ser neto materno de 
Pedro Gonçalves, e de Domingas 
André naturais ele da freguesia de 
São Miguel de Baltar, e ela da dita 
freguesia de São Miguel de Cristelo, 
aonde foram moradores e tudo da 
dita comarca de Penafiel.

Foi-lhe aposto este despacho: 
- Os Inquisidores de Lisboa infor-
mem com seu parecer. Lisboa 25 de 
Junho de 1754.

O pretendente a Familiar nas-
ceu em Cristelo em 1705: - Manuel 
filho de Manuel Ribeiro e de Ana 
Nunes, do lugar de Figueiró, foi 
baptizado a 6 de Setembro de 
1705. Padrinhos Manuel Ferrei-
ra e sua mulher Custódia Duarte 
moradores na Vila, testemunhas 
Silvestre Teixeira e João António 
todos desta de Cristelo.

Manuel Ribeiro nasceu na Al-
deia do Ribeiro, em Vila Cova de 
Carros, a 14 de Dezembro de 1674. 
Ana Nunes nasceu em Figueiró, 
Cristelo, a 17 de Março de 1677. 

Seus pais, Manuel e Ana, casa-
ram em Cristelo a 17 de Julho de 
1697 e ‘por não haver impedimen-
to lhes dei as bênçãos conforme o 
missal’.

Tiveram outros filhos – irmãos 
do habilitando - Ana que nasceu 
em Figueiró, Cristelo, em 1698; 
Maria nasceu em 1701 e outra Ma-
ria que nasceu em 1702. Aquela fi-
lha Ana Nunes casou em Cristelo 
a 1 de Julho de 1718 com Agosti-
nho de Sousa, natural de Louredo, 
filho de Agostinho Duarte e Ânge-
la de Sousa, de Louredo.

O avô paterno Manuel Ribei-
ro casou a 1ª vez em Vila Cova 
de Carros: - No 1º dia do mês de 
Dezembro de 1682 eu o Abade 
André Álvares Colaço recebi a Ma-
nuel Ribeiro filho de Gaspar Fer-
nandes e Madalena Ribeiro, com 
Maria Coelho folha de Belchior 
Coelho e Maria Ferreira, de Vila 
Meã desta freguesia. 

A avó Maria Coelho faleceu 
no último dia do mês de Julho de 
1686, foi confessada e ungida por 
estar incapaz de comungar nem 
fazer testamento.

O avô Manuel Ribeiro casou 2ª 
vez, em Cristelo: - Manuel Ribeiro 
viúvo que ficou de Maria Coelho 
casou a 5 de Janeiro de 1688 com 
Maria Pereira filha de João Pereira 
[de Gaião] e de Francisca André. 

Maria Pereira faleceu aos 26 de 
Outubro de 1693 com 36 anos seu 
marido lhe mandou fazer de corpo 
presente um ofício de 6 padres com 
a esmola de 200 réis a cada padre.

Domingas André faleceu a 4 
de Janeiro de 1686. E Pedro Gon-
çalves faleceu a 20 de Abril de 
1688.

Ana Nunes, viúva, de Figueiró, 
faleceu a 23 de Maio de 1740, sem 
testamento. Seu genro Agostinho 
de Sousa lhe mandou fazer o ofí-
cio de corpo presente de 5 padres 
na forma da sua qualidade. 

As inquirições nas freguesias 
de São Miguel de Cristelo, São 
João Evangelista de Vila Cova de 
Carros e São Miguel de Baltar es-
tiveram a cargo do Comissário Ja-
cinto José Pereira Leal. 

Este, logo em Cristelo, anotou 
‘e achei ser o dito habilitando � lho 
de Ana Nunes e se Silvestre Teixeira e 
não de Manuel Barbosa, (sic) marido 
desta, em razão de este se ausentar 
depois de casado desta freguesia 
para a cidade de Lisboa adonde se 
demorou alguns anos, em cujo tem-
po a dita Ana Nunes tratou ilicita-
mente com o dito Silvestre Teixeira 
de quem teve por � lho o dito habi-
litando Manuel de Sousa Ribeiro e 

voltando o dito Manuel Ribeiro seu 
marido para a sua terra e achando 
que a dita sua mulher Ana Nunes 
tinha o dito � lho, se tornou logo a 
ausentar para a mesma cidade de 
Lisboa, e indo pelo caminho, nele fa-
leceu; e tudo isto me informaram as 
testemunhas com quem me informei 
ser público na dita freguesia e al-
gumas me disseram que a dita Ana 
Nunes publicara no seu lugar que 
suposto dera no Baptismo do habili-
tando, por Pai a seu Marido, que ele 
o não era, mas sim o sobredito Sil-
vestre Teixeira, e que ouviram dizer 
que o cura ao depois lhe mudara o 
assento do Baptismo’.

E assim fica prejudicada e de-
sinteressante a ascendência pa-
terna do pretendente a Familiar…

O dito Silvestre Teixeira [da 
Silva] era casado com Ana de Sea-
bra, morava no lugar de Passos e 
teve uma filha Maria em 1703 e 
um filho António em 1708. 

De notar que Silvestre Teixeira, 
natural de Cristelo – Inquiridor e 
Escrivão da Seriníssima Casa de Bra-
gança, na Honra de São Miguel de 
Baltar – é uma das testemunhas do 
baptismo do � lho da Ana Nunes!

E o marido da Ana Nunes? – 
Aos 21 dias do mês de Maio de 
1705 faleceu da vida presente 
Manuel Ribeiro de Figueiró em as 
partes de Lisboa era muito pobre 
sua mulher lhe mandou fazer um 
ofício de cinco padres.

O relatório � nal reza assim: - 
Tomamos informação com os Co-
missários Jacinto José Pereira Leal, 
Rosendo Manuel da Costa Crasto, e 
Frei Paulo do Nascimento a respeito 
da pureza de sangue, e mais requisi-
tos de Manuel de Sousa Ribeiro, que 
pretende ser Familiar do Santo Ofí-
cio, conteúdo e confrontado na peti-
ção inclusa que Vossa Senhoria nos 
manda informar: E nos dizem que o 
habilitando por si e seus verdadeiros 
pais, e avós paternos e maternos é 
legítimo, e inteiro Cristão Velho, sem 
raça de infecta nação, nem fama 
ou rumor em contrário, e que pos-

to que foi penitenciado pelo Santo 
Ofício João Gonçalves, sobrinho de 
Pedro Gonçalves avô materno do 
habilitando, que consta ouvira sua 
sentença no auto público de fé cele-
brado pela Inquisição de Coimbra no 
ano de 1713, é certo que foi tratado 
por cristão velho, e castigado por cri-
me, que não era Judaísmo, porque o 
foi por blasfémias e nos dizem mais 
que o habilitando é pessoa de bom 
procedimento, vida, e costumes, ca-
paz de se lhe cometerem negócios 
de importância, e segredo, sabe ler, e 
escrever; vive limpa e abastadamen-
te dos lucros do seu negócio, e terá 
mais de vinte mil cruzados de seu, 
representa ter até quarenta anos de 
idade, é solteiro, e não consta que te-
nha � lho algum ilegítimo, nem que o 
mesmo ou algum de seus ascenden-
tes fosse preso, ou penitenciado pelo 
Santo Ofício, porque o sobredito é 
seu parente transversal. Nem que 
incorresse em alguma infâmia públi-
ca, ou pena vil de feito, ou de Direi-
to, e nos parece que está em termos 
de Vossa Senhoria lhe deferir. Vossa 
Senhoria mandará o que for servido. 
Lisboa em Mesa aos 2 de Maio de 
1755. Manuel Varejão e Távora. Joa-
quim Jansem e Muller.

Ao longo do processo verifi-
cou-se que o pretendente não era 
filho de quem dizia e o Comissário 
José Caetano de Almeida Felguei-
ras Ferrão, abade de São Miguel 
de Gandra, foi encarregado de es-
clarecer o caso.

Foi feita Carta de Familiar em 9 
de Maio de 1758.

A história deste Familiar e se 
sua família dará um interessante 
capítulo na monografia de Cris-
telo.

Depois dos aponta-
mentos anteriores 
justi� cando a razão 
pela qual nós somos 

levados a defender que “Gonçalo” 
e “Gonçalo Bocas” serão a mesma 
pessoa – Gonçalo Oveques – o que 
restaurou o mosteiro de Cete - e fez 
parte do séquito de Afonso Hen-
riques na tomada ou território de 
Norte para Sul, onde se estabeleceu 
em território dos atuais concelhos 
de Gouveia e da Guarda, etc. 

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

Texto

M. FERREIRA COELHO
- Freguesia de “Gonçalo”
Situada a cerca de 17 quilóme-

tros da cidade da Guarda, cabeça 
de concelho, é uma daquelas lo-
calidades que por motivos e sub-
sequência do repovoamento que 
era imperioso desencadear, ainda 
hoje se mantém em grande parte 
os topónimos originados em anti-
gos possessores de prazos, terras e 
courelas, sendo lógico e bem pro-
vável que este “Gonçalo” tenha sido 
o nome do “primeiro rico-homem, 
infanção ou cavaleiro-vilão aqui � -
xado e tê-lo, ainda sido por ação de 
conquista”;

- Freguesia de “Gonçalo Bocas” 
Trata-se de uma localidade do 

concelho da Guarda, donde dista 
cerca de 12 quilómetros. 

A dicção popular leva frequen-
temente à síncope Gonçal-bocas, o 
primeiro possessor de terras nesta 
área e que, nos tempos mediévicos, 
se traduzia num “profundo erma-
mento motivado por circunstân-
cias de instabilidade, nas profun-
didades fronteiriças arremetidas” e 
que por isso se tornava necessário 
povoar para a “manutenção de 
uma maior quantia de segurança 
e a� rmação de soberania nacional, 

que muito se jogava neste teatro 
de operações da signi� cativa bacia 
cudana, segundo a� rma Carreira 
Coelho”, de quem tomamos a li-
berdade duma referência, antes de 
procedermos à fase de conclusão, 
já que o seu teor se encaixa per-
feitamente com o nosso ponto de 
vista e, que, com um abraço amigo, 
pedimos licença para subscrever, e 
que tal segue:

“Qualquer que seja a política 
autárquica, cônscia e moderna, não 
pode deixar de ter por base fun-
damental na sua área, a defesa do 
património cultural e o legado dos 

nossos avoengos, sejam eles a mais 
simples manifestação de arte ou 
meros rastos da atividade humana 
que suscitem registo, reverência e 
admiração por quanto, na sua hu-
mildade é lição, ainda que batidas 
pelas inclemências, nos dizem mui-
to sobre usos, costumes e modos 
vivenciais, atitude a ser culto, apa-
nágio e obrigação de todos quanto 
gerem o bem comum”. 

António Carreira Coelho
Amigo, estamos juntos!

(Continua)
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orien-
tadores da informação livre, rigorosa e isenta.

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

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

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

Sudoku

Descubra as diferenças

Palavras cruzadas
o anexo secreto; 16. Irmã mais velha 
de Anne Frank, aos 16 anos (mais três 
do que Anne) recebeu uma convoca-
ção das SS (o que acelerou a ida para  
anexo secreto); 18. (…) van Daan, um 
dos oito habitantes do anexo secreto, 
tornou-se namorado de Anne Frank; 
19. O único compartimento do anexo 
secreto onde havia uma janela e do 
qual se avistava um castanheiro; 

VERTICAIS
2. (…) Dussel, aparece no Diário como 
pseudónimo do dentista alemão Fritz 
Pfe� er, com quem Anne Frank divide o 
quarto no anexo secreto; 3. 2.ª Grande 
(…) Mundial, teve início no dia 1 de 
setembro de 1939; 4. Dia Internacional 
em Memória das Vítimas do (…), dia 
assinalado a 27 de janeiro (dia em que 
os Aliados libertaram o campo de con-
centração de Auschwitz-Bikernau, sím-
bolo máximo da barbárie e da desu-
manidade Nazi); 5. “1 de (…) de 1944”, 
última entrada do diário de Anne 
Frank (três dias depois, o anexo secreto 

é descoberto e todos os que lá se escondiam são 
presos e levados para campos de concentração); 
6. Doença causada pelo piolho humano que, em 
março de 1945, no campo de concentração de 
Bergen-Belsen, causou a morte de Anne Frank; 
9. (…) Gies, secretária que trabalhava no edifício 
e que guardou os diários de Anne Frank numa 
gaveta para que � cassem em segurança; 10. 
Hermann e Auguste van (…), os pais de Peter; 
11. Para quem Anne Frank escreveu o Diário, em 
forma de carta (seria uma personagem dos seus 
livros preferidos e tornou-se numa amiga imagi-
nária); 12. 2 de (…) de 1945, � m da 2.ª Grande 
Guerra Mundial; 15. A mãe de Anne Frank (mãe 
e � lha não se davam muito bem); 17. O pai de 
Anne Frank (pai e � lha davam-se muito bem).

HORIZONTAIS
1. Cidade na Alemanha onde nasceu Anne 
Frank, a 12 de junho de 1929, no seio de uma 
família judaica; 5. Em 1933, após a tomada de 
poder pelos nazis, os pais de Anne Frank par-
tiram para esta cidade, a capital da Holanda; 7. 
Onde Anne Frank era conhecida como “a tagare-
la” e tinha mais di� culdades a Matemática, mas 
gostava muito de história; 8. Foram fortemente 
perseguidos pelos nazis e reencaminhados para 
“campos de trabalho”; 13. (…) anos, idade de 
Anne Frank quando, no dia do seu aniversário, 
escreveu a primeira entrada do seu diário (ofe-
recido pelo pai); 14. (…) secreto, esconderijo no 
escritório do pai de Anne Frank no qual, a 6 de ju-
lho de 1942, entraram oito pessoas (seria o título 
do livro); 15. (…) móvel, escondia a porta para 

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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BALTAR

Maria da Purifi cação 
Silva Fonseca

Faleceu (com 92 anos)

Maria da Puri� cação Silva 
Fonseca faleceu no passado dia 
5 de julho, com 92 anos de idade. Era natural de 
Beco, Ferreira do Zêzere e residente na Rua da 
Igreja, n.º 135, Baltar, Paredes. Era viúva de Raul 
Nunes Coelho da Fonseca.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas de suas re-
lações e amizades que se dignaram a comparecer 
no funeral ou de que qualquer outro modo lhes 
manifestaram o seu pesar, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Parti-
cipam também que a missa de 7.º dia se realiza 
domingo, dia 12 de julho, pelas 9h30 na igreja 
paroquial de Baltar.

REBORDOSA

Rosa Cândida
Barbosa

Faleceu (com 93 anos

Rosa Cândida Barbosa fale-
ceu no passado dia 23 de junho, 
com 93 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Rebordosa, Paredes e residente na Avenida 
Engenheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 235, Re-
bordosa, Paredes. Era viúva de Joaquim Loureiro 
dos Santos 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. 

BITARÃES

António Alves
da Silva

Faleceu (com 93 anos)

António Alves da Silva fale-
ceu no passado dia 3 de julho, com 93 anos de 
idade. Era natural e residente em Bitarães, Pare-
des. Era viúvo de Maria Luísa Moreira Mendes.

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 descul-
pa por qualquer falta involuntariamente cometi-
da. Participam também que a missa de 7.º dia se 
realiza sábado, dia 11 de julho, pelas 11 horas, na 
igreja de Bitarães, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

PAREDES

Reinaldo Teixeira 
Moreira

Faleceu (com 88 anos)

Reinaldo Teixeira Morei-
ra faleceu no passado dia 29 
de junho, com 88 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
Escritor Daniel Faria, n.º 18, Paredes. Era viúvo de 
Irene Moreira de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

José Pedro
Alves Neto

Faleceu (com 50 anos)

José Pedro Alves Neto fale-
ceu no passado dia 27 de junho, 
com 50 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua Cimo de Vila, n.º 117, 
Arreigada, Paços de Ferreira. Era solteiro.

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

Maria de Lurdes 
Moreira dos Santos

Faleceu (com 83 anos)

Maria de Lurdes Moreira 
dos Santos faleceu no passado 
dia 3 de julho, com 83 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rua do Padrão, 
n.º 209, Lordelo, Paredes. Era viúva de Valdemar 
da Silva Barros.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

BESTEIROS

José Fernando da 
Silva Moreira

Faleceu (com 49 anos)

José Fernando da Silva Mo-
reira faleceu no passado dia 3 
de julho, com 49 anos de idade. Era natural de Ma-
dalena, Paredes e residente na Travessa do Areal, 
n.º 253, Besteiros, Paredes. Era casado com Lurdes 
Cecília Sousa Carvalho.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram 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 in-
voluntariamente cometida.Comunicam que a mis-
sa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 11 de julho, 
às 19 horas na igreja de Besteiros, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nes-
ta eucaristia.

LORDELO

Margarida
Ferreira Pinto
Faleceu (com 86 anos)

Margarida Ferreira Pinto fa-
leceu no passado dia 6 de julho, 
com 86 anos de idade. Era natural de Lordelo, Pa-
redes e residente na Rua Albano Jesus Amaral, n.º 
1 (ADIL), Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Gomes Serra.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhe foram endereça-
das aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada domingo, dia 12 de julho, 
às 11 horas na igreja de Lordelo, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

CETE

José de Araújo 
Faleceu (com 93 anos)

José de Araújo faleceu no 
passado dia 1 de julho, com 93 
anos de idade. Era natural de 
Abade de Neiva, Barcelos e re-
sidente na Avenida Barão Lourenço Martins, n.º 
524, Cete, Paredes. Era casado com Maria So� a da 
Silva Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Fernando Augusto 
Fernandes Pinto

Faleceu (com 59 anos)

Fernando Augusto Fernan-
des Pinto faleceu no passado 
dia 29 de junho, com 59 anos de idade. Era natural 
de Vila Verde, Alijó e residente na Rua Santa Tecla, 
n.º 426, Lordelo, Paredes. Era casado com Casimi-
ra da Conceição Gomes de Andrade.

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.

Necrologia
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Última Quinta-feira 11 de junho de 2020

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

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

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

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

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

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

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

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

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

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