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Última fase da nova
ETAR de Arreigada

entrou em funcionamento
Nas próximas semanas, a ETAR passará a as-
segurar o tratamento das águas residuais de 
forma e� caz.

Centros de saúde
realizaram menos 195 mil

consultas presenciais 
Desde o início da pandemia, houve menos 
195.936 consultas presenciais nas unidades 
de saúde do Vale do Sousa. Consultas por te-
lefone ou email não compensam a quebra.

Clubes preocupados
com regras impostas para
retoma das modalidades 

Os critérios da DGS não agradam aos clubes 
e a maioria mostra-se preocupada com o fu-
turo do desporto e, sobretudo, da formação, 
que continua sem competições.

O Bispo Auxiliar do Porto falou em exclusivo
ao nosso jornal sobre as novas funções que
assumiu na Diocese e sobre o futuro da Igreja
com a pandemia da Covid-19. 

“Estar pela primeira vez
nesta condição de Bispo

é entrar num mundo novo”

Entrevista a D. Vitorino Soares
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C o n t r a t o s 
Locais de De-
senvolvimen-

to Social (CLDS) da 4.ª gera-
ção já arrancou em Paredes 
a 1 de setembro, com uma 
verba de 700 mil euros des-
tinada a executar nos próxi-
mos 36 meses 10 ações em 
torno de dois eixos: empre-
go, formação e qualificação 
e intervenção familiar e pa-
rental, preventiva da pobre-
za infantil.

O “Paredes Integra” será 
promovido pela autarquia e 
coordenado pela Associação 
para o Desenvolvimento In-
tegral de Lordelo (ADIL), sen-
do co� nanciado pelo Progra-
ma Operacional de Inclusão 
Social e Emprego, Portugal 
2020 e União Europeia.

O objetivo é combater a 

Não é nada fá-
cil resistir às 
denominadas 
“doenças da 

civilização”. Mas é possível 
quando agimos com um 
grande controlo cerebral 
e emocional, com coração 
forte e uma esperança di-
nâmica. É claro que tem de 
haver em cada um de nós 
uma elevada autoestima, 
pois sem isto nada se pode 
dar por adquirido.

Quem não sabe que 
o mundo do consumo e 
a vida descontrolada nos 
causam depressão, ansie-
dade e stress?

O que é certo, infeliz-
mente, é a circunstância 
de a maioria das pessoas 
não conseguirem evitar as 
suas frustrações emocio-
nais. Mas se ocuparmos 
o tempo com coisas que 
nos dão ânimo e alegria 
de viver, é bem possível 
curar a fraqueza psíquica. 

Teremos, é certo, de 
reeducar a fé no futuro, 
ter esperança e fé no fu-
turo, sempre que possível 
e criar valores otimistas e, 
ainda, evitar teorias obs-
curas sobre a personalida-
de humana.

Quem é que ainda não 
sofreu de insónias persis-
tentes, de angústias que 
parecem insolúveis? Todos 
os dias temos de meditar 
no mundo e na vida e as-
sumir com orgulho a nos-
sa caminhada existencial. 
Ordenemos de forma con-
veniente as nossas ideias a 
� m de não nos sentirmos 
derrotados perante os 
obstáculos que se levan-
tam a cada dia que passa. 

É natural percebermos 
que não há ninguém per-
feito e até aqueles que se 
julgam fortes e poderosos 
teem as suas inevitáveis 
fraquezas. É sempre preci-
so compreender a condi-
ção humana e a nossa pe-
quenez diante do in� nito.

Devemos todos subs-
tituir o rosto � ngido pelo 
sorriso, aberto e genuíno!

Será o
futuro uma
cenoura?

Paredense Miguel Teixeira volta a ser
nomeado para prémio europeu

Depois de no ano pas-
sado ter sido distinguido 
como um dos pro� ssionais 
de tecnologias de informa-
ção mais in� uentes do país, 
no “CIO of the Year 2019”, da 
Cionet Portugal, o pareden-
se Miguel Teixeira está agora 
nomeado para outro prémio 
europeu, o European Most 
Inspiration Lider of the Year 
2020.

A competição é promo-
vida pela Cionet Portugal e 
os 25 nomeados são os � -

nalistas do “CIO of the Year 
2019”, entre eles Miguel Tei-
xeira, em representação de 
diversos países, .

A votação é feita pelo 
público e decorre até 13 de 
setembro. O vencedor será 
anunciado no dia 16.

Natural da Sobreira, 
concelho de Paredes, Mi-
guel Teixeira é formado em 
Engenharia Eletrotécnica e 
pós-graduado em Gestão 
de Informática. Trabalha na 
Renault Cacia, há 14 anos, 
três dos quais expatriado 
em França. No universo do 
grupo Renault engloba o 
perímetro Portugal, Espanha 

e Eslovénia. Mantém ainda 
o seu vínculo no comité da 
direção da Renault Cacia, 
como membro do consulti-
vo para o digital.

Foi, enquanto Diretor de 
Sistemas de Informação e 
Tecnologias, que foi nomea-
do para o prémio CIO of the 
Year 2019 que “reconhece o 
valor destes líderes e das 
suas equipas que torna-
ram as suas organizações 
mais bem-sucedidas e sen-
sibiliza para o papel, cada 
vez mais in� uente que têm 
no desempenho económi-
co das empresas e organi-
zações onde se inserem”.

Novo CLDS 4G arrancou em setembro
com enfoque no combate à exclusão social
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exclusão social no concelho 
de Paredes, através da in-
tervenção nos grupos com 
maiores fragilidades sociais, 
através de uma intervenção 
de proximidade realizada 
com os diferentes parceiros 
locais.

Na Casa da Cultura de Pa-
redes, onde decorreu a apre-
sentação do projeto, o presi-
dente da câmara, Alexandre 
Almeida, lembrou que, den-
tro da Área Metropolitana do 
Porto, “Paredes acaba por 
ser o concelho com níveis 
de formação mais baixos e 
onde as pessoas auferem 
os rendimentos per capita 
mais baixos”, pelo que “os 
problemas sociais, de in-
tegração e de di� culdades 
económicas são por demais 
evidentes”.

“Os dois eixos do pro-
grama CLDS vão precisa-
mente ao encontro destas 
carências”, reforçou o autar-

ca, assumindo que também 
é importante fomentar o 
empreendedorismo e me-
didas de apoio social para 
as famílias com maiores di� -
culdades. “Essa foi também 
uma das nossas preocupa-
ções desde o início porque 
sabíamos que havia muitas 
pessoas afetadas pelo lay-
-o�  e outras que perderam 
os seus postos de trabalho.
A autarquia tem estado 
atenta, mas é importante 
que existam também pes-
soas no terreno que identi-
� quem parte dessa pobre-
za envergonhada que não 
chega até nós”.

Sob a coordenação de 
Glória Salgado a equipa mul-

tidisciplinar, constituída por 
uma coordenadora técnica, 
uma psicóloga, uma econo-
mista, uma assistente social 
e uma educadora social, irá 
realizar várias ações por todo 
o concelho, um “território 
especialmente afetado de-
semprego e com situações 
críticas de pobreza, parti-
cularmente infantil”, expli-
cou.

No eixo do emprego o 
objetivo é apoiar as pessoas 
com espaços emprego des-
centralizados, workshops 
para ajudar na elaboração de 
currículos, simular entrevis-
tas de emprego, entre outros. 
Serão também realizadas 
ações de divulgação sobre 

medidas do Instituto de Em-
prego e Formação Pro� ssio-
nal (IEFP) e apoiados proje-
tos de empreendedorismo. 
Nas escolas serão realizados 
workshops de promoção de 
competências, uma mostra 
de emprego e um concurso 
de ideias.

No eixo da intervenção 
familiar e parental, haverá 
medidas para capacitação 
das famílias em várias ver-
tentes, o� cinas de compe-
tências, tertúlias de famílias 
com vizinhos, ações de sen-
sibilização sobre direitos e ci-
dadania, entre outros. Serão 
ainda trabalhadas questões 
como a mediação familiar e 
educação parental.
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Aúltima fase da nova 
Estação de Tratamen-
to de Águas Residuais 
(ETAR) de Arreigada 

entrou, na passada segunda feira, 
31 de agosto, em funcionamento, 
com o arranque do tanque de trata-
mento biológico, informou a câma-
ra de Paços de Ferreira.

O momento foi assinalado com 
uma visita ao local do presidente 
da Câmara Municipal de Paços de 
Ferreira, Humberto Brito, do Vice-
-Presidente da Câmara Municipal 
de Paredes, Francisco Leal, do Pre-

Última fase da nova ETAR de Arreigada
já entrou em funcionamento 

sidente da Junta de Freguesia de 
Lordelo, Nuno Serra, do Secretário 
da Junta de Freguesia de Frazão/Ar-
reigada, José Teixeira, e do vereador 
do ambiente da Câmara Municipal 
de Paços de Ferreira, Paulo Ferreira.

Segundo a autarquia, o “mo-
derno e inovador sistema de ul-
tra� ltração trabalhará de forma 
progressiva, com acréscimos diá-
rios de quantidades de e� uente, 
até se atingirem os caudais de 
projeto, situação que ocorrerá, 
entre 4 a 6 semanas, � ndas as 
quais o sistema � cará a funcionar 
em pleno, com a entrega de todo 
o e� uente devidamente tratado”.

Depois do início de funciona-

mento dos novos tanques de are-
jamento, que ocorreu no � nal de 
junho, seguiram-se um conjunto de 
trabalhos, nomeadamente, os en-
saios de integridade dos módulos 
de membranas e a respetiva monta-
gem no tanque de tratamento bio-
lógico, que entrou esta segunda-fei-
ra em funcionamento. 

“Este é o maior investimento 
de sempre realizado pela Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira e 
vem colocar um ponto � nal em 
mais de 25 anos de sucessivos e 
graves problemas ambientais”,
lê-se no comunicado da autarquia.

A ampliação e reabilitação da 
ETAR de Arreigada, agora concluí-

da, é uma obra orçada em 5,1 mi-
lhões de euros e vem dar resposta 
aos constrangimentos do anterior 
equipamento, nomeadamente, à 
incapacidade para comportar hi-
draulicamente o a� uxo de águas 
residuais registado.

Com a entrada em funciona-
mento pleno, prevista para as pró-
ximas semanas, esta nova ETAR 
assegurará a ampliação das linhas 
de pré-tratamento e de tratamento 
biológico, bem como da linha de 
lamas, garantindo o aumento da 
capacidade da ETAR para um volu-
me médio de 10.000 m3/dia e um 
volume de ponta horária de 1.000 
m3/dia.

Parada de Todeia:

Morre depois
de ser encontrado

em paragem
cardiorrespiratória

Um homem de 43 anos mor-
reu na passada quinta-feira, dia 
27 de agosto, em Parada de To-
deia, Paredes, depois de ter sido 
encontrado na via pública em 
paragem cardiorrespiratória.

Para o local foram chamados 
os bombeiros voluntários de 
Cete e a Viatura Médica de Emer-
gência e Reanimação (VMER) do 
Vale do Sousa. Apesar das tenta-
tivas de reanimação o homem 
acabou por morrer no local.

A GNR de Paredes esteve no 
local, mas não há indícios de cri-
me.

Segundo o Correio da Ma-
nhã, a vítima era Cid Grazina, um 
dos cinco guardas da cadeia de 
Paços de Ferreira que foram de-
tidos pela PJ por suspeitas de in-
tegrar uma rede que introduzia 
ilegalmente droga e telemóveis 
na prisão.

Ainda segundo o CM, o guar-
da prisional tinha saído da ca-
deia há pouco tempo e estava 
com Termo de Identidade e Re-
sidência.
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Desde o início da pan-
demia foram realizadas 
menos 195.936 con-
sultas presenciais nos 

centros de saúde da região do Vale do 
Sousa, em comparação com o mesmo 
período do ano passado.

Os dados constam do Portal da 
Transparência do Serviço Nacional de 
Saúde e dizem respeito às consultas 
médicas nos Cuidados de Saúde Pri-
mários. 

Entre março e junho de 2020, os 
dois Agrupamentos de Centros de 
Saúde que abrangem os seis conce-
lhos do Vale do Sousa realizaram qua-
se menos 196 mil consultas presen-
ciais que nos mesmos cinco meses de 
2019 – março a julho. 

A par disso e à semelhança do 
que aconteceu no país, houve um re-
forço signi� cativo das consultas não 
presenciais, por telefone ou email. Fo-
ram mais 167.567 consultas realizadas 
dessa forma em comparação com o 
ano anterior.

No ACES do Vale do Sousa Sul – 
que abrange os concelhos de Castelo 
de Paiva, Pena� el e Paredes – houve 
menos 95.042 consultas presenciais 
que no mesmo período do ano passa-

Mais de 40% dos encarregados 
de educação tem preferência por um 
regresso às aulas presenciais. Ainda 
assim, a maioria dos pais defende que 
as turmas devem ser mais pequenas 
do que nos anos anteriores.

A conclusão é de um estudo rea-
lizado pelo Observador e a Cetelen 
sobre o regresso às aulas, divulgado 
em comunicado na semana passada. 

Segundo o estudo, 43% dos en-
carregados de educação concordam 
que o regresso às aulas, marcado para 
o início deste mês, deve ser feito de 
forma presencial, enquanto 28% pre-
feriam um sistema misto, com aulas 
presenciais e à distância. Os restantes 
defendem um formato não presen-
cial, através de aulas online e com re-
curso à telescola (27% para cada). 

“Ainda que o desenvolvimento 
da crise sanitária seja desconhe-
cido e o novo ano tenha desa� os 
acrescidos, 43% dos encarrega-
dos concordam que o regresso às 

Aumento de casos
de Covid-19

em Paços de Ferreira
No mês de agosto, houve um 

aumento signi� cativo no número 
de novos casos da COVID-19 em 
residentes do concelho, [Paços de 
Ferreira] em especial na freguesia de 
Freamunde tendo-se, inclusive, re-
gistado óbitos devido a esta doença.

A informação foi con� rmada 
pela autarquia de Paços de Ferrei-
ra, num comunicado conjunto das 
Autoridades de Saúde do ACeS 
Tâmega III - Vale do Sousa Norte, 
ACeS Vale do Sousa Norte, Junta 
de Freguesia de Freamunde e da 
GNR de Freamunde.

As autoridades pedem à popu-
lação que reforcem as medidas de 
prevenção, como o uso obrigatório 
de máscara, o distanciamento social, 
a higiene das mãos e a adoção de 
medidas de etiqueta respiratória.

Bebé de 14 meses
intoxicada com droga

Um bebé de 14 meses de Pa-
ços de Ferreira que deu entrada 
no Hospital Padre Américo, em 
Pena� el, � cou internada após ter 
ingerido canábis.

A mãe da bebé, residente em 
Carvalhosa, Paços de Ferreira le-
vou a � lha à urgência pediátrica 
do hospital por esta estar com sin-
tomas de sonolência. As análises 
realizadas à bebé acabaram por 
acusar a ingestão de canabinoi-
des, o princípio ativo da canábis.

Segundo o Jornal de Notícias, 
não se sabe em que quantidades 
a bebé ingeriu a droga, nem a mãe 
conseguiu explicar de que forma 
se deu a intoxicação.

O hospital alertou a GNR e o 
Ministério Público. Mãe e � lha fo-
ram identi� cadas para que o Tribu-
nal de Família e Menores de Paços 
de Ferreira e a Comissão de Prote-
ção de Crianças e Jovens tomem 
conta do caso.

Detido homem
que agredia

mulher e três � lhos
Um homem de 49 anos resi-

dente em Paredes foi detido pela 
GNR de Pena� el por violência do-
méstica sobre a mulher e os � lhos. 

Segundo a GNR, o homem é 
consumidor habitual de bebidas 
alcoólicas e nos últimos meses terá 
injuriado, ameaçado e agredido � -
sicamente a esposa, de 49 anos, e 
os três � lhos, de 17, 19 e 24 anos.

Após o último episódio de vio-
lência que aconteceu no interior da 
residência do casal, a mulher e os 
� lhos acabaram por sair de casa e 
serem acolhidos por familiares, fac-
to que originou um mandado e que 
culminou na detenção do suspeito.

O homem foi presente a primei-
ro interrogatório judicial do Tribunal 
de Instrução Criminal do Marco de 
Canaveses, tendo � cado com termo 
de identidade e residência e proibi-
do de contactar a vítima, sendo con-
trolado por pulseira eletrónica.

Centros de saúde da região com
menos 195 mil consultas presenciais 

desde o início da pandemia

Regresso às aulas:
Mais de 40% dos encarregados

de educação preferem aulas presenciais

do. Em 2019 foram realizadas 171.151 
consultas com a presença do utente e, 
em 2020, desceram para 76.109. Por 
outro lado, foram feitas mais 82.246 
consultas não presenciais que no ano 
anterior, passando de 89.163 para 
171.409.

O mês com maior quebra foi 
abril, em que foram realizadas apenas 
10.384 consultas presenciais, menos 
23.886 do que em 2019. Já as consul-
tas não presenciais sofreram aumen-
tos progressivos desde março, sendo 
junho o mês com mais consultas reali-

zadas, 40.479, mais 24.151 do que no 
período homólogo.

No caso do ACES Vale do Sousa 
Norte – que abrange os concelhos 
de Felgueiras, Lousada e Paços de 
Ferreira – só foram realizadas 57.093 
consultas presenciais, menos 100.894 
do que no mesmo período do ano 
anterior.

Em 2019 foram realizadas 157.987 
consultas presenciais e, em 2020, des-
ceram para 57.093. Já as consultas de 
telemedicina (por telefone, email ou 
videochamada) entre março e julho 

de 2020 foram realizadas 168.859 
consultas dessa forma, mais 85.321 
do que no ano anterior, passando de 
83.538 para as 168.859.

Também neste ACES abril voltou 
a ser o mês com maior quebra nas 
consultas presenciais, apenas 6.984 
realizadas, menos 8924 do que em 
2019. Já as consultas não presenciais 
atingiram um pico em julho, o último 
mês para o qual há dados, em que 
aconteceram 41.309 consultas à dis-
tância, cerca de mais 23 mil do que no 
ano anterior.
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aulas, marcado para o início de 
setembro, deve ser feito de forma 
presencial”, refere o comunicado. 
“Já 28% preferiam um sistema 
misto – com aulas presenciais e à 
distância. Os restantes defendem 
um formato não presencial, atra-
vés de aulas online e com recurso 
à telescola [27% para cada]”, indica. 

Os encarregados de educação 

dos alunos do pré-escolar são os 
que mais defendem o regresso to-
talmente presencial (64%), sendo 
esta a principal opção dos restantes 
encarregados do 1.º ciclo até ao en-
sino superior.

O ensino secundário (70%) e o 
ensino superior (64%), são, no entan-
to, os que geram maior concordân-
cia entre todos os inquiridos para a 

retoma de aulas presenciais.
“Um sistema misto tem mais 

peso para o ensino superior (41%). 
Já no 1º ciclo os encarregados de 
educação colocam na segunda po-
sição a preferência pela continua-
ção da telescola (34%). As aulas 
presenciais geram também maior 
concordância entre a maioria dos 
encarregados com alunos no ensi-
no privado”, lê-se no comunicado.

Em termos de condições das 
escolas, 42% dos pais consideram 
que estão reunidas as condições 
necessárias para o regresso às aulas 
presenciais, enquanto 35% tem a 
opinião contrária. 

“89% dos encarregados con-
cordam que são precisas turmas 
mais pequenas. 65% dos portu-
gueses inquiridos reforçam ainda 
serem essenciais a necessidade de 
equipamentos de proteção indivi-
dual [como álcool gel e máscaras]; 
a utilização de espaços alterna-
tivos maiores [61%]; e horários 
desfasados entre turmas [41%]”,
conclui o estudo.



5Quinta-feira 3 de setembro de 2020 Sociedade

Texto

HELENA NUNES

PUB

As antigas insta-
lações da Ade-
ga Cooperativa 
de Paredes vão 

ser em breve transformadas 
num novo edifício que alber-
gará um Auditório Municipal 
e um Centro de Congressos e 
Eventos.

O projeto é assinado pelo 
gabinete de arquitetura Spa-
ceworkers, sediado em Pare-
des, que divulgou recente-
mente as imagens virtuais do 
futuro auditório, que deverá 
ter cerca de 600 lugares.

“Um dos projetos do 
nosso verão em ano de 
pandemia, o novo Auditó-
rio Municipal de Paredes. 
Um projeto que reabilita 
uma antiga adega coope-

Spaceworkers revelam imagens
do futuro Auditório Municipal

Paredes continua a promover
atividade física gratuita em setembro

O programa “Paredes 
Ativo – Verão” vai continuar 
a disponibilizar atividade fí-
sica gratuita durante o mês 
de setembro, ao ar livre e nos 
complexos desportivos do 
concelho.

Segundo a autarquia, 
haverá atividades de manhã 
e de tarde, às segundas, ter-
ças, quintas e sextas-feiras, 
nos Parques da Cidade de 
Paredes e de Rebordosa, na 
Alameda da Sobreira, no Par-
que de Lazer de Louredo, no 
Parque de Lazer/Jardim de 
Gandra, nos Polidesportivos 
de Gondalães, de Parada de 

Todeia, de Duas Igrejas, do 
Bairro do Sonho, de Lordelo e 
no Complexo Desportivo de 

Recarei.
O projeto dinamizado 

pelo pelouro do desporto da 

autarquia visa “tornar a prá-
tica desportiva um hábito 
semanal na vida da comu-
nidade paredense, promo-
vendo a saúde e o bem-es-
tar das pessoas, através da 
atividade física regular, for-
mal e gratuita para todos, 
em especial as famílias, 
que pretendam frequentar 
as aulas do programa “Pa-
redes Ativo””.

O programa é acompa-
nhado pelos professores de 
desporto do município, se-
guindo as recomendações e 
regras da Direção-Geral da 
Saúde.

rativa e a transforma num 
novo polo cultural”, escre-
veram os arquitetos Henri-
que Marques e Rui Dinis na 
publicação do facebook.

Recorde-se que o edifí-
cio da Adega Cooperativa 
foi adquirido pela câmara 
municipal em dezembro de 
2019, por cerca de 779 mil 
euros. O projeto de reabi-
litação prevê cerca de três 
mil metros quadrados de 
área coberta para um novo 
equipamento cultural da ci-
dade, num investimento to-
tal de cerca de 3.8 milhões 
de euros. 

O espaço deverá “atrair 
eventos à região e acolher 
espetáculos dos conserva-
tórios de música e de dança 
de Paredes, dos grupos de 
teatro e das associações do 
concelho”.
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Em Paredes, há 18 esco-
las candidatas ao con-
curso “Escola Amiga da 
Criança” que premeia 

projetos educativos que tornam 
as crianças mais felizes. No total 
o distrito do Porto conta com 185 
candidaturas.

Trata-se de uma iniciativa con-
junta da CONFAP (Confederação 
Nacional das Associações de Pais), 
da LeYa e do psicólogo Eduardo 
Sá para distinguir escolas que 
concretizam ideias extraordinária, 
contribuindo para um desenvolvi-
mento mais feliz da criança.

Da região, o município de Pa-
redes foi aquele que mais esco-
las viu a participar na 3.ªedição 
do projeto, seguido por Penafiel, 
com 14, Paços de Ferreira com seis 
escolas e Lousada com quatro.

Do distrito do Porto foram 
submetidos 922 projetos de 185 
escolas, que têm uma chance de 
vencer 5 mil euros em livros LeYa 
e 6 mil euros em equipamento 
para a escola (oferta da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa).

A organização vai ainda atri-

18 escolas de Paredes candidatas
ao concurso “Escola Amiga da Criança”

bilidade, Alimentação e Estilo de 
Vida Saudável, Cidadania e Inclu-
são, Escola Escolar, Saúde, Envol-

Escolas de Paredes:
Centro Escolar Bitarães
Centro Escolar de Mouriz
Centro Escolar de Paredes
Centro Escolar de Recarei
Centro Escolar Rebordosa
Escola EB 1/JI n.º 2 de Lordelo
Escola EB 2/3 Paredes
Escola EB 2/3/S Lordelo
Escola EB 2/3/S Vilela
Escola EB1/JI nº 1 de Lordelo
Escola ES/3 Daniel Faria – Baltar
Jardim Infância de Boavista – Beire
Jardim Infância de Carreiras Verdes
Jardim Infância de Estrebuela
Jardim Infância de Mó
Jardim Infância de Paredes
Jardim Infância de Talhô
Jardim Infância Monte – Mouriz

vimento da Família e Digital.
Recorde-se que, em 2019, os 

agrupamentos das Escolas de 

buir prémios por categoria, 500 
euros em livros LeYa para as bi-
bliotecas das escolas e um “che-
que-oferta note!” no valor de 
1.000 euros. Os resultados serão 
divulgados a 5 de outubro, Dia do 
Professor. 

A iniciativa dispõe de oito ca-
tegorias a concurso: Escola Amiga 
em Casa, Ambiente e Sustenta-

Cristelo e de Vilela foram distin-
guidas com selos “Escola Amiga 
da Criança”.

J á estão abertas as ins-
crições para o novo ano 
letivo nas piscinas mu-
nicipais do concelho de 

Paredes, para os utilizadores ins-
critos no ano anterior. Para o res-
tante público será a partir de 14 
de setembro.

As inscrições podem ser feitas 
na receção das piscinas munici-
pais de Lordelo, Paredes e Rota 
dos Móveis, em Recarei. Na épo-
ca de 2020/2021 haverá aulas de 
natação, hidrobie, hidroginástica 
e Aqua Boot Camp.

Segundo a autarquia, o custo 
da renovação da taxa de inscrição 
é de 6,30 euros, acrescido do va-
lor mensal das aulas, calculado de 
acordo com a idade e o número 
de aulas. 

Entre 14 e 30 de setembro, as 
aulas são oferecidas pelo Municí-
pio de Paredes.

De acordo com as normas e 
regras da Direção-Geral da Saúde 
e com o   Plano de Contingência 
COVID-19 das Instalações Despor-

Abertas inscrições para nova época
nas piscinas municipais 

Destruídos
107 ninhos

de vespa asiática
O serviço municipal de Pro-

teção Civil de Paredes destruiu, 
este ano, 107 ninhos de vespa 
asiática. Segundo a autarquia os 
trabalhos foram realizados entre 
8 de abril e 31 de julho em par-
ceria com a Associação Nativa 
– Natureza, Invasoras e Valoriza-
ção Ambiental. 

Entre 24 de abril de 2019 e 7 
de abril de 2020 a autarquia já 
tinha procedido à destruição de 
528 ninhos de vespa asiática. 

“A e� cácia do serviço per-
mitiu atuar atempadamente e 
resolver o problema da vespa 
asiática em todo o concelho”, sa-
lientou o vereador da Proteção 
Civil, Elias Barros, garantindo que 
“estas operações são realizadas 
por técnicos especializados e 
que vão para o terreno devida-
mente equipados para o efeito, 
assegurando, desta forma, uma 
maior proteção e segurança das 
populações”.

No início do ano foram colo-
cadas cerca de uma centena de 
armadilhas para captura de ves-
pas asiáticas, medida que serviu 
também para atuar de forma pre-
coce na deteção do inseto invasor 
e contribuir para a rápida resposta 
na sua erradicação.

Texto

HELENA NUNES

tivas Municipais da Câmara de Pa-
redes, as turmas serão reduzidas 
de forma a garantir a segurança e 

bem-estar de todos.
A autarquia recorda ainda que 

nesta fase não está recomendada 

a iniciação e adaptação ao meio 
aquático (aprender a nadar), pelo 
alto risco associado à atividade.
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Entre 2018 e julho de 2020, a câmara 
municipal de Paredes celebrou 21 
contratos de investimento de mais 
de 70 milhões de euros que garanti-

ram a criação de 250 novos postos de trabalho e 
a manutenção de cerca de 1150 empregos.

Os contratos foram celebrados ao abrigo 

A delegação de Vilela da Cruz Vermelha 
Portuguesa recebeu 16 novos elementos 
que concluíram a formação de Condução 
de Ambulância. 

A ação de formação decorreu no passa-
do dia 29 de agosto, na zona industrial de 
Baltar, e contou com a presença do vereador 
da Proteção Civil da autarquia, Elias Barros, e 

Cruz Vermelha Vilela com novos elementos 

Criados 250 novos postos de trabalho com contratos
de investimento de mais de 70 milhões de euros

do Regulamento de Concessão de Incentivos 
ao Investimento e dizem respeito a empresas 
que se instalaram no concelho e outras que 
ampliaram as instalações ou efetuaram novas 
construções.

Durante o período de investimento (5 
anos) a autarquia vai conceder às empresas in-
centivos que ascendem a 1,4 milhões de euros.

As empresas apoiadas são de diversos se-
tores de atividade, nomeadamente indústria 

da madeira e do mobiliário e decoração, in-
dústria automóvel, metalomecânica e produ-
ção de cartão micro canelado, para a indústria 
de embalagem, etc.

No comunicado, a câmara refere ainda 
que “vai continuar este esforço de capta-
ção de novos investimentos e de criação 
de condições para que as empresas que já 
estão instaladas mantenham os seus pos-
tos de trabalho”, e adianta que nos próximos 

anos estão previstos investimentos para am-
pliar e melhorar as condições das atuais zonas 
industriais do concelho.

“A captação deste conjunto de inves-
timentos, com muito signi� cado para o 
desenvolvimento económico do território 
do Concelho de Paredes, permitiu também 
diversi� car o tecido empresarial e a criação 
de 450 novos postos de trabalho”, salienta o 
presidente da autarquia, Alexandre Almeida.

Estacionar o carro no centro de Paredes 
nas zonas abrangidas por parquímetros vai 
voltar a ter um custo para os automobilistas.

A câmara municipal anunciou na terça-
-feira, que a cobrança dos parquímetros da 
cidade de Paredes seria retomada a partir 
de 2 de setembro.

A medida surge “no seguimento das 
observações reportadas pela Associação 

com o presidente da CV de Vilela, Joaquim 
Dias. 

“A formação visa dotar os formandos 
de competências necessárias à missão 
de condução defensiva de ambulâncias, 
demonstrando qualidade no serviço de 
socorro”, refere a autarquia numa nota pu-
blicada nas redes sociais.

de Empresas de Paredes (ASEP) e por di-
versos comerciantes sobre a ocupação 
abusiva dos estacionamentos com par-
químetro”, explica a autarquia.

A cobrança do estacionamento estava 
suspensa desde 17 de março, tendo sido 
uma das medidas adotadas pelo município 
no âmbito do Plano de Contingência no 
combate à propagação da Covid-19.

Estacionamento volta a ser cobrado em Paredes
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Pode a postura in� uenciar a localização da gordura 
acumulada?

A gordura corporal é um aspeto importante na anato-
mia humana, embora possa ser considerada um grande 
problema de saúde, quando em excesso. A gordura corpo-
ral ou tecido adiposo não é só a principal responsável pela 
produção reservas energéticas, como também é importan-
te na preservação do calor corporal e na caracterização do 
contorno corporal feminino e masculino.  

A postura in� uencia a localização da gordura?
As alterações posturais são um fator de grande in� uên-

cia na distribuição da gordura corporal. As posturas mais 
incorretas que adotamos quando sentamos, dormimos ou 
até andamos têm um papel muito importante na nossa for-
ma corporal. Por exemplo, estarmos longas horas sentados, 
maioritariamente em más posturas, favorece o aumento da 
gordura localizada.  

Mas a� nal, o que podemos considerar gordura lo-
calizada?

A gordura localizada representa um acumular de teci-
do adiposo em determinadas zonas corporais, tais como, 
o abdómen, as coxas, a anca, entre outras. A acumulação 
de gordura no abdómen resulta em adaptações posturais 
como a hiperlordose lombar e a anteversão pélvica, que 
propiciam o aparecimento de barriga saliente. Por outro 
lado, a acumulação de gordura na região das coxas tam-
bém favorece a anteversão pélvica, bem como a rotação 
interna da anca, o joelho valgo e o pé plano. Desta forma, 
podemos a� rmar que  existe uma relação direta entre 
a disposição da gordura corporal e a postura, onde a 
acumulação de gordura ocorre como forma de com-
pensação. Embora os fatores físicos ocupem um fator pre-
ponderante nas alterações posturais, não podemos excluir 
os fatores psicológicos como de igual forma importantes. 
Vários estudos provam que fatores como a personalidade e 
a autoestima têm uma relação direta com a postura. Apesar 
das pessoas nem sempre darem a devida importância á sua 
postura, esta in� uência signi� cativamente o seu bem-estar 
físico e psicológico.  

Atualmente, a procura pelo corpo perfeito originou 
uma procura exponencial de tratamentos estéticos, com 
vista a melhorar a aparência corporal e a aumentar a au-
toestima. A eleição da estratégia ideal que englobe os tra-
tamentos estéticos, o exercício físico e a perda de peso são 
essenciais para restabelecer a harmonia corporal. Nesse 
sentido será necessário o envolvimento de uma equipa, 
multidisciplinar (� sioterapeutas, nutricionistas, preparado-
res físicos, entre outros), que em conjunto possam elabora 
um plano de tratamento que englobe o emagrecimento, a 
lipólise, o fortalecimento muscular e as correções posturais.  

Departamento de Saúde Estética Intensiva 
CLÍNICAS NUNO MENDES

Fortalecimento
muscular e

correções posturais

PUBPUB

AUnidade de Reu-
matologia do 
Centro Hospita-
lar do Tâmega 

e Sousa (CHTS) iniciou, recen-
temente, duas consultas dife-
renciadas: a consulta de Artrite 
Reumatoide e a consulta de 
Técnicas Reumatológicas.

“A grande novidade é a 
consulta dedicada à Artri-
te Reumatoide que coloca 
o CHTS como o primeiro 
hospital público do Norte a 
disponibilizar uma consul-
ta inteiramente dedicada 
a esta patologia”, explica o 
CHTS. Já a consulta de Técni-
cas Reumatológicas abrange 
áreas como in� ltrações intra-
-articulares, biopsias e eco-
gra� a músculo-esquelética. 

Em comunicado, o CHTS 
recorda que a Artrite Reuma-
tóide é uma doença reumá-
tica in� amatória crónica, au-

CHTS é o primeiro do Norte
com consulta dedicada

à Artrite Reumatoide
toimune, que atinge cerca de 
1% da população portugue-
sa, afetando mais mulheres 
que homens. “A doença tem 
como características princi-
pais a dor, inchaço e rigidez 
articular. Contudo, é uma 
doença sistémica que pode 
envolver diversos órgãos do 
corpo humano, tais como os 
olhos, pulmões, pele, vasos 
sanguíneos ou glândulas 
salivares”, acrescenta o CHTS.

Com causas desconheci-
das, alguns estudos sugerem 
que a doença é causada pela 
interação de fatores de risco, 
como o tabagismo ou algu-
mas infeções, com a existên-
cia de predisposição genética. 

A Unidade de Reumatolo-
gia do CHTS, criada em 2019, 
é composta por dois médicos 
reumatologistas, Tiago Meiri-
nhos, coordenador da unida-
de, e João Lagoas Gomes.

A câmara municipal de 
Paços de Ferreira vai assegurar 
no ano letivo de 2020/2021 
refeições escolares gratuitas a 
todos os alunos residentes no 
concelho, do pré-escolar ao 
12.º ano, incluídos na rede de 
escolas públicas.

Segundo a autarquia, a 

Paços de Ferreira garante refeições
escolares gratuitas a todos

os alunos residentes no concelho 

rão refeições escolares gra-
tuitas, sendo dos primeiros 
a nível nacional a imple-
mentar esta medida” acres-
centa o comunicado.

O presidente da câmara, 
Humberto Brito, assinou os 
primeiros quatro protocolos 
que consagram a medida, no-

meadamente com a Associa-
ção Paços 2000, Associação de 
Pais do Centro Escolar de Pena-
maior, Centro Escolar de Fra-
zão/Arreigada e Centro Social 
e Paroquial de Ferreira, institui-
ções que fornecem refeições às 
crianças do pré-escolar e do 1º 
ciclo de ensino básico.

Seguir-se-á a assinatu-
ra dos protocolos que vão 
abranger os alunos do 2.º, 3.º 
ciclos e ensino secundário.

Citado no comunicado, 
Humberto Brito sublinha que 
“a educação é um dos fatores 
mais decisivos no desenvol-
vimento humano e merece 
por parte do Município de 
Paços de Ferreira uma aten-
ção redobrada, sobretudo 
nesta fase em que o regresso 
à escola ocorre perante uma 
crise sanitária e económica, 
sem precedentes, no país e 
também no concelho”.

medida vai bene� ciar dire-
tamente 7519 alunos e con-
sequentemente milhares de 
famílias no concelho. “Paços 
de Ferreira é o único con-
celho do distrito do Porto 
onde, a partir deste ano 
letivo, todos os alunos, do 
pré-escolar ao 12º ano, te-
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

OVerão é sempre aquela al-
tura do ano em que apro-
veitamos para renovar o 
stock de roupa para a nova 

estação. E para quem procura fugir às filas 
de espera e às restrições dos centros co-
merciais por causa da Covid-19 o comér-
cio tradicional pode ser uma excelente 
opção.

A Feminices é uma das lojas que tem 
mesmo de conhecer. Foi inaugurada a 3 
de setembro de 2016, na Rua da Beleza, 
junto ao mercado da cidade de Lordelo. 
O espaço vende todo o tipo de vestuário, 
calçado e acessórios para mulher e está a 
assinalar o seu quarto aniversário. 

O negócio nasceu da paixão de Car-
la Gonçalves. A jovem de 39 anos, que 
passou mais de 20 a trabalhar numa con-
feção, começou por vender as primeiras 
peças de roupa às amigas até decidir 
criar o seu próprio negócio.

Loja Feminices comemora
o quarto aniversário

“No início vinha para a loja só depois 
do trabalho, mas com o tempo as coisas 
foram ficando difíceis de gerir e por isso 
acabei por me dedicar a tempo inteiro a 
isto. Faço aquilo que gosto e essa é a me-
lhor parte”, sublinha a empresária, natural 
de Frazão, Paços de Ferreira, que vive em 
Lordelo há nove anos.

O espaço é distinto e acolhedor e apos-
ta num conceito diferente e muito à ima-
gem da proprietária. Carla escolhe os ar-
tigos pessoalmente e em função do que 
gosta, procurando sempre uma boa relação 
qualidade-preço.

“Quando vou às compras não trago 
nada daquilo que não gosto e o feedback 
tem sido sempre positivo. Procuro ser sem-
pre uma pessoa sincera e acho que os clien-
tes gostam muito disso e valorizam o meu 
conselho, acabando por se criar uma cum-
plicidade muito grande, como se fossemos 
família”, garante.

Empresa adaptou-se às novas regras de higiene
A Feminices tem-se a� rmado cada vez mais 

no mercado da região e não só, assegurando 
encomendas para todo o país e estrangeiro, 
nomeadamente para a Europa. O contacto é 
feito preferencialmente através da página de 
Facebook da loja, que é dinamizada diaria-
mente com a ajuda da irmã da proprietária.

Em março, a pandemia da Covid-19 obri-
gou a empresa a fechar durante quase dois 
meses, mas o negócio não parou. “Houve 
uma grande procura logo no início. Além 
das encomendas que seguiam pelos CTT 
criei um serviço de entregas ao domicílio 
para responder a todos os clientes naquela 
altura. Durante o dia preparava as enco-
mendas na loja a e à noite fazia as entregas 
com a ajuda do meu marido”.

De lá para cá o negócio foi-se mantendo, 
garante Carla Gonçalves, admitindo que as 
entregas via CTT “baixaram um pouco”, mas 
porque “há mais clientes a preferir comprar 

na loja, cumprindo todas as regras de hi-
giene e segurança necessárias”.

Além do uso obrigatório da máscara, os 
clientes são aconselhados a desinfetar as 
mãos à entrada e até as roupas passam por 
um período de quarentena sempre que são 
manejadas pelos clientes. A entrada na loja 
está também limitada ao máximo de três 
pessoas.

Falando das expectativas para o futuro, 
Carla Gonçalves assume que para continuar 
a crescer “o negócio tem de ser gerido 
com os pés bem assentes na terra”, man-
tendo sempre o compromisso de qualidade 
com os clientes.

No 4.º aniversário da loja, assinalado 
esta quinta-feira, 3 de setembro, os clientes 
tiveram direito a bolo de aniversário e a uma 
pequena lembrança. O convívio decorreu 
na entrada da loja, ao ar livre, de acordo com 
todas as normas de segurança.

Economia Local
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Começo por lhe perguntar, por-
que sei que esteve esta última 
semana de férias, como é que 
correram as suas férias?

Foram as primeiras férias como bispo e, por 
isso, tiveram um sabor diferente. Há uma dimen-
são básica que se tem mantido todos os anos, 
que é a presença na família. Tive tempo para fa-
zer praia, passear e desligar-me daquilo que foi 
uma vida de alguma intensidade durante o ano. 

Estava a precisar de parar, de me distan-
ciar das preocupações e dos problemas. Foi 
um tempo ótimo para ajudar a equilibrar e, 
sobretudo, para reforçar energias para um 
novo ano.

Foi também importante para se rea-
proximar da família, depois de um ano de 
grandes mudanças?

As férias permitiram retomar a proximi-
dade e esse equilíbrio que é fundamental. A 
família acaba por ser uma retaguarda da in-
timidade, daquilo que muitas vezes não po-
demos partilhar com os outros em público. 
São eles que me conhecem melhor e sabem 
quando estou mais embaixo. E depois há o 
outro lado em que eles também precisam 
de mim, sobretudo os meus sobrinhos com 
quem convivia diariamente e para quem este 
distanciamento foi um pequenino golpe. 

“A vida de bispo é diariamente surpreendente”
D. VITORINO SOARES chegou há pouco mais de um ano à Diocese do Porto que vive, hoje, juntamente com todo o país, um momento de 
grandes transformações por causa da pandemia da Covid-19. Numa entrevista exclusiva ao PAREDENSE, numa altura em que já completou 
um ano nas novas funções, o Bispo Auxiliar do Porto faz o balanço do trabalho e fala dos novos desa� os que a Igreja enfrenta.
Distinguido recentemente com a Medalha de Ouro do Município, D. Vitorino Soares assume que só aceitou receber a homenagem pelo senti-
do que teve para as pessoas de Paredes que o acompanharam e ajudaram a chegar onde chegou.

Como correu o primeiro ano nas novas 
funções?

Costuma dizer-se que os primeiros tem-
pos são sempre lua de mel. Para mim não 
foram, mas também não foram uma lua de 
fel. Foi um tempo que me criou alguma insta-
bilidade interior e alguns receios, sobretudo 
por ser uma vida totalmente diferente da que 
tinha. 

A vida de bispo é diariamente surpreen-
dente. Cada dia é sempre um dia novo, ao 
passo que a vida paroquial é planeada. A vida 
episcopal não depende só de mim e, por isso, 
cada dia é diferente. E foi sobretudo essa ins-
tabilidade, de aprender a viver uma vida di-
ferente e que é também uma vida estranha, 
uma vida muito mais aberta e responsável 
que senti. 

Só ao � m de 8 meses é comecei a acertar 
porque naqueles primeiros tempos andei um 
bocadinho sem norte. Agora está tudo estabi-
lizado felizmente. 

O facto de ter estado 25 anos na mesma 
paróquia complicou ainda mais a adapta-
ção?

Sim, foi uma mudança muito abrupta em 
relação ao passado. Tudo é diferente, desde 
o estilo da responsabilidade até ao estilo de 
vestir que me identi� cava como outro tipo de 
pessoa. É o sentido de ligação e o contacto às 
pessoas que temos na paróquia diariamente. 
E neste caso concreto sendo 25 anos houve 

um certo estatuto que se adquiriu e que nos 
permite ter mais facilidade no trabalho.

A vida episcopal é diferente. É um tempo 
para pensar, estudar, ler, um tempo de reco-
lhimento para depois preparar o trabalho. 

Estar pela primeira vez nesta condição de 
Bispo é entrar num mundo novo em que estou 
com pessoas diferentes que depois nunca mais 
vou ver. E é desse tipo de relação de proximida-
de e de acompanhamento que sinto falta. 

“Quando soube que ia 
ser bispo priorizei que o 
contacto com os padres 

tinha de ser o meu
grande desa� o pessoal”

Qual tem sido o maior desa� o?
O primeiro desa� o tem sido convencer as 

pessoas que o Bispo do Porto é D. Manuel Lin-
da e, por isso, a responsabilidade da diocese 
não é minha. Eu sou um bispo Auxiliar. Não 
quero ser sombra nem assumir uma liderança 
que não me pertence.

Quanto aos desa� os pessoais, o que me dá 
mais satisfação é estar com os padres. Quando 
soube que ia ser bispo priorizei logo que o con-
tacto com os padres tinha de ser o meu grande 
desa� o e só não tenho conseguido mais por-
que também estou no Seminário como Reitor 
e preciso de acompanhar os alunos.

Como é a relação com o Bispo D. Ma-
nuel Linda?

É ótima. Ele não me trata como � lho, mas 
é quase. Sinto que tem um grande carinho 
por mim e eu por ele. 

Mas é uma relação próxima, diária?
Diária não, por causa do Seminário, mas 

reunimos de 15 em 15 dias para plani� car e 
avaliar trabalho e distribuir tarefas. Ele liga-
-me todos os dias, para me pôr a par da vida 
da diocese, tendo em conta que eu também 
sou novo. Ele é um irmão que está sempre 
muito próximo. Sempre que há alguma coi-
sa especial no Paço ele sente que devo estar 
presente para poder estar com as pessoas e 
alimentar a proximidade e amizade

Quais são os grandes desa� os da Dio-
cese do Porto?

O Bispo tutelar da Diocese é o D. Manuel 
Linda, mas quem tem a responsabilidade di-
reta às vigararias são os bispos auxiliares. A 
Diocese do Porto tem quatro grandes regiões 
pastorais e a minha é a região sul. Estamos 
a falar de uma super diocese que inclui Vila 
Nova de Gaia, Espinho, Ovar, São João da 
Madeira, Oliveira de Azeméis, Arouca, Vale de 
Cambra, Santa Maria da Feira. Tudo o que faz 
parte destas paróquias que � cam a Sul do Rio 
Douro são da minha responsabilidade. 

A nível diocesano há depois vários ser-
viços que também estão distribuídos pelos 
bispos auxiliares, como os secretariados das 
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Foi recentemente homenageado 
com a Medalha de Ouro do Município 
de Paredes. No seu discurso disse que 
tinha ponderado não estar presente na 
cerimónia. Porquê?

Quando o presidente da câmara foi 
pessoalmente ao Porto para me convi-
dar eu disse-lhe que não porque não me 
sentia integrado com o envolvimento e o 
sentido das medalhas. 

Por outro lado, em termos pessoais o 
facto de ser bispo também não era motivo 
para receber uma medalha. Para mim não ti-
nha sentido, mas ele disse-me que até podia 
não ter sentido para mim, mas tinha certa-
mente sentido para as pessoas de Paredes e 
isso acabou por me convencer. 

Mas sentiu-se orgulhoso por saber 
que as pessoas ficaram felizes com o re-
conhecimento?  

Orgulhoso não digo, mas fiquei satis-
feito por ele me dizer que aquilo também 
seria o sentir das pessoas. Fiquei conten-
te por ver ali pessoas que vieram para 
me ver e para dizer que estavam do meu 
lado. Esta medalha é também para essas 
pessoas que me acompanharam e traba-
lharam para eu chegar aqui. 

Do que é que sente mais saudades?
O que tenho mais saudades de Pare-

des é das crianças, porque as conhecia, 
sabia o nome de quase todas e porque 
havia uma relação de grande proximida-
de. E além dessa relação próxima ia acom-
panhando a sua história, primeiro no 
batizado, depois na primeira comunhão 
e outros já no casamento. E essa história 
também marca a minha vida.  

O que lhe disseram as pessoas quan-
do regressou a Paredes para presidir à 
celebração da eucaristia nas Festas da 
Cidade e do Concelho?

As mensagens pessoais não quero re-
velar, mas é claro que me emocionei ao 

“O que tenho mais saudades de Paredes é 
das crianças, porque havia uma relação de 
grande proximidade”.

sentir o carinho com que me trataram. Fi-
quei triste por não ver crianças, que era 
aquilo que via todos os domingos na eu-
caristia, mas vi muita gente emocionada 
por me ver, o que me emocionou tam-
bém. Foi um dia bom, mas o meu coração 
ficou bem amassado.  

Que expectativas tem para o futuro?
Não posso ter grandes expectativas por-

que quem tem o programa e o rumo para a 
Diocese é D. Manuel Linda. Eu devo segui-lo, 
não cegamente, mas apontando muitas ve-
zes aquilo que me parece errado. 

Para mim o grande desafio é a ligação 
aos padres. Sempre tive uma boa relação 
com os padres na Vigararia, conseguimos 
criar um espírito familiar entre nós, não só 
de amigos, mas de colaboração pastoral e 
é essa imagem que gostava de criar na re-
gião pastoral que me está atribuída. Para 
isso tenho de estar presente, tenho de 
conhecer a realidade, as dificuldades e os 
problemas e dar responsabilidade aos pa-
dres para que eles sintam que fazem parte 
de um conselho alargado, onde são ouvi-
dos e onde depois se vão dando respostas 
de acordo com aquilo que conhecem. 

Se um Bispo tiver os padres do seu 
lado tem o trabalho feito.

Quer deixar alguma mensagem às 
pessoas de Paredes e da Diocese do 
Porto?

Sei que há muita gente com dificulda-
des para gerir esta situação, com medos 
e incertezas em relação ao futuro, mas é 
preciso manter a esperança e se calhar 
relativizar um pouco mais a situação que 
estamos a viver.

Vamos ter de nos adaptar a outro tipo de 
vida, mas este momento é também um teste 
à nossa capacidade humana de saber gerir 
e, sobretudo, de ultrapassar os obstáculos. 

A mensagem é para que não desistam 
e não desanimem porque este tempo é 
provisório.

vocações, o ensino da Religião e Moral nas es-
colas, os cursilhos e a Juventude que também 
são da minha responsabilidade.

O objetivo é trabalhar com todas essas 
paróquias que têm certamente realidades 
diferentes?

Sim, embora a minha ligação direta seja 
mais aos párocos do que às pessoas, ou a al-
gum grupo relacionado com o bispo, como é 
o caso do Crisma. Todos os meses vou à reu-
nião da vigararia para estar com eles, avaliar a 
vida das paróquias, programar minimamente 
as coisas e também conviver. Às vezes tam-
bém lhes digo que é bom eu não estar, para 
puderem dizer mal do Bispo, mas eles têm 
exigido e enquanto não me impedirem de ir 
eu irei com todo o gosto.

“Aquilo que nos deve 
preocupar agora é

renovar a Pastoral para 
voltar a cativar as

pessoas porque isto
vai deixar marcas”.

A pandemia veio afetar muitos aspetos 
da nossa sociedade. Mudou muita coisa no 
dia-a-dia do bispo auxiliar do Porto?

Fui um dos bispos privilegiados neste 
tempo. Vivi três meses de con� namento den-
tro do seminário e, portanto, tive o privilégio 
de viver a vida normal do dia-a-dia. A única di-
� culdade foi promover um tipo de vida nova 
para manter os alunos ocupados fora dos ho-
rários das aulas.

Promovemos aulas de educação física, 
outros que percebiam de agricultura ajuda-
ram a cultivar coisas nos quintais do seminá-
rio, outros ocuparam-se a tratar de animais 
e tivemos um aluno que já tinha trabalhado 
num restaurante a preparar algumas refei-

ções ligeiras durante dois ou três dias. Tam-
bém transmitimos as orações litúrgicas dos 
padres e que são obrigatórias. Esta foi mais 
uma forma de ocupar o tempo e que permitiu 
também às pessoas conhecer o seminário.

Como é que a Diocese do Porto se 
adaptou a estes novos tempos?

Houve muitas paróquias a transmitir as 
eucaristias nas redes sociais, uma ou outra foi 
promovendo reuniões com catequistas, mas 
nem todas tiveram essa capacidade para se 
adaptar e acabaram por � car isoladas.

Sei que D. Manuel Linda esteve em per-
manente contacto com os padres, mas para a 
Igreja esta foi uma ferida grande que não sei 
se vai curar tão cedo.

A pandemia acabou por afastar as pes-
soas da Igreja?

No � nal de maio, quando se retomaram as 
eucaristias, havia muitas paróquias preocupa-
das com a falta de lugares nas igrejas por cau-
sa do distanciamento. Infelizmente a minha 
previsão acabou por se cumprir. Não houve 
nenhum padre a dizer que o espaço que tinha 
não foi su� ciente porque houve muita gente 
que deixou de ir à missa. E isso acontece por 
dois grandes fatores: um deles tem a ver com 
convicções que já não tinham e isto da pande-
mia foi apenas um escape e o outro tem a ver 
com os avós que exerciam um trabalho exce-
cional ao trazer os netos à catequese e à missa. 

Se estas pessoas de risco já não vêm à igre-
ja os netos também não virão e aquilo que nos 
deve preocupar agora, e o Papa Francisco tam-
bém já o disse, é renovar a Pastoral para voltar 
a cativar as pessoas porque isto vai deixar mar-
cas. Havia paróquias com grande frequência 
religiosa que hoje está reduzida a 50%. 

Vamos ver no próximo ano se as crianças 
vão continuar a vir à catequese. Para mim esse é 
um desa� o maior para a igreja. É preciso repen-
sar a forma de estar na igreja e particularmente 
a catequese. Para mim isso é fundamental. Se 
a Igreja perder as crianças deixa de ter futuro.
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ADireção-Geral de Saú-
de (DGS) divulgou na 
semana passada um 
conjunto de orienta-

ções para a retoma das diferentes 
modalidades desportivas coletivas. 

O organismo de� niu três níveis 
de risco de acordo com o perigo de 
contágio por Covid-19 – “baixo”, 
“médio” e “alto risco” – tendo de� -
nido para todos regras muito especí-
� cas de acordo com a categorização 
de risco a que estas estão sujeitas e o 
contacto entre atletas.

“Os testes à Covid-19 serão 
realizados de acordo com o risco, 
a situação epidemiológica a nível 
regional e local e os recursos dis-
poníveis”, esclarece a DGS.

A esmagadora maioria das mo-
dalidades, entre as quais o futebol, 
o hóquei em patins, o basquetebol 
e o andebol, foram incluídas no 
grupo de médio risco. Neste caso, 
a DGS recomenda a realização de 
testes só no caso de as equipas per-
tencerem a zonas com transmissão 
comunitária ativa. Os testes devem 
ser realizados 48 horas antes das 
competições, de uma forma aleató-
ria que não é muito bem explicada 
no documento.

Entre as modalidades conside-
radas de alto risco como o râguebi, 
o judo, o karaté, o polo aquático, 
a patinagem artística de pares e a 
ginástica acrobática as normas in-
cluem a realização de testes até 48 
horas antes de cada competição.

De baixo risco são todas as moda-
lidades desportivas individuais sem 
contacto físico que não estão obriga-

Conhecidas normas para a retoma
das modalidades desportivas

Texto

HELENA NUNES
das a qualquer tipo de testagem.

A DGS excluiu, para já, o regres-
so imediato sem limitações aos es-
calões de formação, a menos que 
estejam a 45 dias de uma competi-
ção internacional. 

A DGS aconselha ainda os funcio-
nários, elementos das equipas técni-
cas e praticantes a efetuarem a “auto-
monitorização diária dos sintomas 
e abster-se de trabalhar, treinar ou 
competir se surgir sintomatologia 
compatível com a Covid-19”.

 Todos os praticantes e equipas 
técnicas devem também assinar um 
código de conduta/termo de respon-
sabilidade, no qual assumem o com-
promisso pelo cumprimento das me-
didas de prevenção e controlo da infe-
ção por SAR-COV-2, bem como o risco 
de contágio durante a prática despor-
tiva, quer em contexto de treinos quer 
em contexto de competições.

Cabe agora às federações e aos 
clubes regulamentar as especi� cida-
des de cada uma das modalidades, 
de� nindo os protocolos e os planos 
de contingência, com informação 
como locais de treino e competição, 
superfícies de uso comum e toque 
frequente, bem como a área de isola-

mento e circuito a adotar perante um 
caso suspeito de Covid-19.

Caso positivo não
obriga ao isolamento

da equipa
Se for detetado um caso positivo 

não é obrigatório que toda a equipa 
� que em isolamento coletivo. A DGS 
defende que as precauções adota-
das em contexto de competição são 
su� cientes. “O caso positivo deve 
ser isolado, � cando impossibilita-
do de participar nos treinos e nas 
competições até à determinação 
de cura. A implementação das me-
didas de prevenção e controlo de 
infeção e, complementarmente, 
da realização de testes, minimi-
za o risco de contágio, pelo que a 
identi� cação de um caso positivo 
não torna, por si só, obrigatório o 
isolamento coletivo, das equipas”,
acrescenta a DGS.

A vigilância dos contactos deve 
ser feita pelo departamento médico 
do clube, sem prejuízo da atuação 
da Autoridade de Saúde Local.

Algoritmo para as estrati� cação de risco
nas modalidades
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Patinagem
artística de pares

modalidade de alto risco

Com a maioria dos atletas a competir em pares de dança e show e precisão (quartetos 
e grupos), a secção de patinagem artística da Associação Desportiva de Paredes (ADP) tam-
bém se viu integrada no grupo de alto risco. A presidente da direção assume que a ADP vai 
manter os treinos condicionados pelo menos até setembro. 

Devido às limitações impostas pela DGS, a Federação de Patinagem de Portugal decidiu 
este ano não realizar provas nas especialidades que implicam contacto, restando por isso as 
competições internacionais. “Temos quartetos selecionados para o Europeu e um grupo 
selecionado para o Mundial, mas também não sabemos se as provas vão acontecer”.

Polo Aquático 
modalidade de Alto Risco

A direção do Paredes Polo Aquático não quer aceitar que a 
modalidade tenha caído na de� nição de Alto Risco, sobretudo 

quando outros desportos com um nível de contacto semelhante � caram no médio risco. 
Pedro Ferraz diz que é impensável testar todos os jogadores e equipa técnica 48 horas 

antes dos jogos e frisa que se a Federação não tem dinheiro e os clubes também não, “pode 
não haver competições”.

Sobre a formação, o diretor do emblema de Paredes diz que, se não for encontrada outra 
solução, muitos clubes que dependem das mensalidades para sobreviver vão ter de fechar 
portas, antecipando uma quebra de pelo menos 50% nas inscrições para a nova época.

Desporto

Clubes preocupados com o futuro do desporto
Depois de vários meses de paragem forçada, os clubes podem retomar as competições desportivas de acordo com as normas divulgadas 

pela Direção-Geral de Saúde. No entanto, os critérios parecem não colher unanimidade junto dos clubes do concelho, que assumem grandes 
preocupações com a testagem dos atletas e a incapacidade � nanceira para suportar os encargos. 

A falta de datas para a retoma competitiva na formação, que � cou a aguardar diretrizes para um regresso que vá além dos treinos a três 
metros de distância, é outra das preocupações.

Futebol 
modalidade de médio risco 

O presidente do Nun’Álvares concorda com o nível de médio risco 
atribuído ao futebol, mas considera que há tratamento diferenciado 
para o desporto. “Nos treinos são exigidos três metros de distân-
cia entre os atletas, mas na escola há 20 miúdos dentro da mesma 
sala. Não faz sentido ter uma regra só para o desporto”.

Ricardo Costa diz que o clube não se revê nestas decisões, no-
meadamente em relação à despistagem dos atletas. “O Nun’Álvares já faz uma despista-
gem internamente, com a medição da temperatura e a identi� cação de atletas que te-
nham estado em contacto com um caso positivo. Podem existir assintomáticos, mas en-
tão a DGS também devia impor testes nas escolas, nas empresas e noutras estruturas.”

Texto

HELENA NUNES

Karaté 
modalidade de alto risco

O karaté é uma das modalidades consideradas de alto risco 
e, segundo João Garcez, diretor técnico da Associação Karaté 
Shotokan de Paredes e Vale do Sousa, quem fez o documento 
não tem a noção clara das características da modalidade. “Nem 
todos os atletas de karaté fazem combate e antes de chegar 

ao combate todos treinam sozinhos. Quem fez este documento não tinha ideia do que 
é a modalidade”. Em março a AKSPVS tinha 150 jovens inscritos e neste momento não sabe 
se em setembro vai ter alunos su� cientes para reabrir algumas escolas. “A partir de setem-
bro só poderão treinar na escola de Duas Igrejas, porque as autarquias e as escolas vão 
ter de acatar estas normas”. 

Hóquei em Patins
modalidade de médio risco

No hóquei em patins, a aceitação das regras é maior. A classi-
� cação de médio risco não é contestada por Rui Carvalho, da Casa 
do Povo da Sobreira, mas o dirigente não deixa de alertar para os 
aspetos que DGS não esclareceu.

“Tenho dúvidas que a normativa da formação saia antes de 
outubro, se sair. O que a DGS devia ter feito era dizer claramen-
te que até ao início da escola as regras não saiam. E os clubes 

� cavam descansados. A CPS tem sustentabilidade para aguentar a equipa sénior se a 
formação não arrancar, mas há clubes que não tem”. 

Rui Carvalho aponta ainda dúvidas na questão dos testes aleatórios, quantos serão reali-
zados e em que equipas, além do aspeto � nanceiro, que as Federações já assumiram ser um 
problema e os clubes também. 

Andebol
modalidade de médio risco

O andebol está integrado no grupo de modalidades de mé-
dio risco e o presidente do Clube Andebol de Baltar considera ra-
zoável a decisão, embora reconheça que as restrições podem ter 
um impacto negativo na modalidade, sobretudo na formação.

“Os miúdos mais jovens podem não regressar e com isso 
podemos estar a hipotecar a médio prazo um ou dois escalões etários”, frisa o dirigen-
te, falando de um retrocesso desportivo no desporto em geral”.

“Desde março que tivemos uma quebra � nanceira na publicidade e nas quotas 
mensais dos atletas e se não houver competição poderemos ter uma quebra superior 
a 50% no número de inscrições para a próxima época”. 
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Oparedense Tomás Bessa vai 
participar na 14.ª edição do 
Portugal Masters, o maior tor-
neio nacional de golfe, a dispu-

tar entre os dias 10 e 13 de setembro, no Dom 
Pedro Victoria Golf, em Vilamoura.

No torneio vão participar oito portugue-
ses, ou talvez nove. Segundo a Masters Por-
tugal, os escolhidos são Filipe Lima, Ricardo 
Melo Gouveia, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, 
Tomás Silva e Pedro Lencart, com Vítor Lopes 
de reserva.

O Paredes Golfe Clube e o restaurante De-
gustar e Gostar promovem, no próximo dia 5 de 
setembro, um “evento único e de pura diversão” 
que vai colocar à prova os participantes de golfe, 
enquanto desfrutam de um copo de gin.

“O torneio Challenge & Gin é destinado 
à população em geral e não apenas para 
quem já teve contacto com a modalidade, 
sendo disputado por equipas de quatro ele-
mentos”, refere o clube em nota de imprensa.

A prova será composta por quatro etapas 
(putting, chipping, bola mais perto do buraco 
e bola mais longe) sendo em cada uma delas 
atribuídos pontos e, no � nal, de� nida a classi� -
cação. A equipa vencedora ganha uma aula de 
Golfe para os 4 elementos, assim como um jan-
tar (ou almoço, se preferirem), para marcar de 
acordo com a disponibilidade do restaurante.

As inscrições podem ser feitas até 4 de 
setembro.

O Centro Cultural e Desportivo de Sobro-
sa foi um dos vencedores do projeto Futebol 
Bonito 2020, promovido pela Betclic e que 
pretende apoiar o futebol amador e a susten-
tabilidade no desporto.

A formação do concelho de Paredes vai 
receber um conjunto de equipamentos, prin-
cipal e alternativo, bem como uma bolsa de 
desenvolvimento desportivo, que ajudará a 
cobrir as outras despesas. 

O presidente do clube, Fernando Santos, 
reconhece que o apoio é importante para o 
clube que tem muitas di� culdades � nancei-
ras. “Temos as contas todas em dia, mas 
temos de fazer um grande esforço para 
manter a atividade. É uma ajuda importan-
te, são 800 euros que o clube gasta por ano 
em equipamentos. Fico agradecido à Bet-
clic pelo prémio e por destacar o nome de 
Sobrosa e do concelho de Paredes”. 

O sorteio decorreu a 25 de agosto, no 

Paredense Tomás Bessa
convidado para o maior

torneio nacional de golfe

 Sobrosa entre
os vencedores do projeto

‘Futebol Bonito 2020’

complexo do Airfut, em Lisboa. Entre 143 
candidaturas válidas foram sorteados 20 ven-
cedores, entre eles o Sobrosa e outros três 
clubes amadores da Associação de Futebol 
do Porto, a Associação Desportiva de Lustosa, 
a Associação Desportiva Escola Futebol 115 e 
o Juventude de Pedrouços FC.  

A entrega dos equipame ntos aos vence-
dores será feita entre 1 e 14 de setembro pelo 
embaixador do projeto, o ex-internacional 
português, Simão Sabrosa.

“O projeto Futebol Bonito 2020 é muito 
importante para os clubes amadores, que 
passam por muitas di� culdades para conse-
guirem manter a sua atividade ao longo dos 
anos, pelo que toda a ajuda é pouca”, defen-
deu Simão Sabrosa, citado no comunicado. 

“Este foi um projeto pensado para mos-
trar que o futebol português não pode vi-
ver apenas dos 3 grandes. O futebol é mui-
to mais do que isso, e às grandes tem que 
olhar para os clubes amadores pela impor-
tância social que têm”, reforçou o diretor de 
comunicação da Betclic, Miguel Domingues.

Texto
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Em nota de imprensa, a Masters Portugal 

explica que os critérios para a escolha de To-
más Bessa passaram pelo facto de ser cam-
peão nacional.

Esta é a terceira maior participação portu-
guesa no Portugal Masters, depois de 13 em 
2017 e dez em 2019. 

Dos oito (ou nove) anunciados, nenhum irá 
estrear-se no Portugal Masters, mas Tomás Bes-
sa, Miguel Gaspar, Pedro Lencart e Vítor Lopes 
nunca passaram o cut na prova de Vilamoura. 

O recorde nacional no torneio é partilhado 
por Filipe Lima e Ricardo Melo Gouveia que in-
tegraram o grupo dos 5.º classi� cados na edi-
ção de 2017, com 14 pancadas abaixo do Par.

Paredes Golfe Clube promove
torneio Challenge & Gin

Texto

HELENA NUNES
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Ocalendário das competições da 
Associação de Futebol do Porto 
(AFP) já é conhecido. As parti-
das da 1.ª jornada estão agen-

dadas para 20 de setembro, a não ser que sur-
jam indicações contrárias da Direção-Geral de 
Saúde (DGS).

No caso da Divisão de Elite a ronda 
inaugural terá um dérbi entre Rebordosa e 
Freamunde, dois dos assumidos candidatos 
à subida de divisão. O sorteio realizado a 12 
de agosto, na sede da AFP ditou ainda que na 
jornada inaugural o Aliados de Lordelo rece-
ba em casa o Aparecida, enquanto o Aliança 
de Gandra vai ao Marco de Canaveses defron-
tar o Alpendorada.

O primeiro dérbi concelhio realiza-se na 

O Aliados Futebol Clube de Lordelo e o 
União Sport Clube de Paredes foram distin-
guidos pela Federação Portuguesa de Futebol 
(FPF) como entidades formadoras “3 estrelas”. 

O processo de certi� cação da Federação 
Portuguesa de Futebol é um instrumento de 
quali� cação dos processos de formação dos 
praticantes e dos clubes, sendo que só os de-
vidamente certi� cados poderão celebrar con-
tratos de formação desportiva.

A a partir de 2020/2021, só os clubes certi-
� cados poderão participar nos campeonatos 
nacionais jovens ou receber dividendos de 
eventuais transferências de atletas formados 
no clube.

Além de dar resposta à legislação previs-
ta sobre esta matéria, este processo permite 
também avaliar, reconhecer e certi� car a ati-
vidade de todas as entidades que disponibi-
lizam formação nas modalidades de futebol 
e futsal a jovens praticantes até aos 19 anos 
e, dessa forma, contribuir para elevar os pa-
drões de qualidade do processo de formação 
dos praticantes em Portugal.

O emblema de Lordelo revelou nas redes 
sociais que obteve a distinção da FPF e consi-

AF Porto divulga calendário das competições
Texto
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8.ª jornada, a 8 de novembro, com o Aliados 
de Lordelo a medir forças com o Rebordosa 
no estádio cidade de Lordelo.

Duas jornadas depois, a 29 de novembro, 
joga-se o Aliança de Gandra – Aliados de Lor-
delo. Já a 3 de janeiro de 2021, o Rebordosa 
defronta o Aliança de Gandra.

A fase regular da prova termina a 16 de 
maio de 2021, com o Rebordosa a receber o 
Sobrado, o Aliados de Lordelo a defrontar o 
Marco 09 e o Aliança de Gandra a jogar em 
Amarante, com o Vila Caiz.

No campeonato da Divisão de Honra 
2020/2021, as partidas da 1.ª jornada são dis-
putadas a 11 de outubro, com o Nun’Álvares 
a deslocar-se até Pena� el para defrontar o 
Rio de Moinhos. Na segunda jornada, a 18 de 
outubro, a equipa de Recarei recebe em casa 
o Estrelas de Fânzeres e a 25 de outubro (3.ª 
jornada) defronta o FC Lagares.

Campeonato de Portugal 
ainda sem datas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ainda 
não divulgou o sorteio dos jogos do Campeona-
to de Portugal 2020/2021, onde compete o União 
Sport Clube de Paredes. 

A pré-epoca da formação unionista começou a 8 
de agosto de forma a preparar os atletas para regres-
sar às competições desportivas da melhor forma.

Na próxima época, o Campeonato de Portugal 
vai englobar oito séries, de 12 equipas. As competições ar-

rancam no � m de semana de 20 de setembro, terminando a 
1.ª fase a 3 de abril de 2021. 

As fases de apuramento de campeão e de manutenção 
decorrem entre 18 de abril de 22 de maio, estando a � nal 
agendada para 30 de maio de 2021.

Campeonato de Portugal 

vai englobar oito séries, de 12 equipas. As competições ar-
rancam no � m de semana de 20 de setembro, terminando a 
1.ª fase a 3 de abril de 2021. 

As fases de apuramento de campeão e de manutenção 
decorrem entre 18 de abril de 22 de maio, estando a � nal 

Aliados de Lordelo e União de Paredes certi� cados 
como entidades formadoras “3 estrelas”

derou este “mais um momento histórico na 
vida do clube e que re� ete a exponencial 
evolução da nossa formação e de toda a 
estrutura envolvente”.

Nas redes sociais, o clube assumiu que “o 
processo foi difícil, mas ultrapassado com 
garra, resiliência e competência que ca-

racterizam os nossos diretores e todos os 
lordelenses. Esta é também uma vitória da 
Cidade de Lordelo, que vê, mais uma vez, o 
Aliados elevar o seu nome pelos mais boni-
tos motivos. Estamos orgulhosos e rechea-
dos de ambição para lutar por este clube 
até ao � m!”.

Também nas redes sociais, a direção do 
União de Paredes sublinhou que “esta dis-
tinção comprova a qualidade do trabalho 
que este clube tem vindo a desenvolver ao 
longo dos últimos anos”, felicitando todos 
aqueles que contribuem diariamente para o 
desenvolvimento do clube.

“Continuaremos na época 2020/2021 a 
desenvolver um trabalho com um sentido 
de responsabilidade cada vez maior, com 
uma motivação crescente para fazermos 
deste clube uma instituição de referência 
não só na vertente Desportiva, mas também 
na vertente social e humana, digni� cando a 
cidade e concelho”, acrescentou o clube.

O processo de certi� cação das formações 
do concelho de Paredes decorreu durante a 
última época, tendo sido avaliadas compo-
nentes como “o planeamento e orçamento, 
estrutura organizacional e regulamento 
interno, recrutamento ou organização, 
formação desportiva, acompanhamento 
médico-desportivo, acompanhamento es-
colar, pessoal e social, recursos humanos, 
instalações, logística e produtividade”

Em processo de certi� cação encon-
tram-se o Futebol Clube de Cete e o Aliança 
de Gandra e também o Futebol Clube de Pa-
rada (futebol feminino).

Texto
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João Barros (Citroen C3 R5) venceu 
à geral o Rali de Mesão Frio, organi-
zado pelo Clube Automóvel da Ré-
gua em parceria com o município 

de Mesão Frio, a 15 e 16 de agosto. O piloto 
natural de Rebordosa, Paredes, repetiu assim 
a vitória do ano passado na prova que marcou 
a reabertura do Campeonato Norte de Ralis.

Além de ter vencido as oito especiais da 
corrida, João Barros fechou o � m de semana 
com uma vitória no grupo X5 e o trofeu de 
equipa mais rápida, entre as 56 que alinharam 
na prova, chegando ao pódio � nal com um 
sentimento de “muita felicidade por ter po-
dido andar tão rápido”. “Quero realçar que 
adoro estas especiais e que a organização 
esteve, uma vez mais, ao mais alto nível. 
Destaco ainda ter conseguido baixar os 

Asegunda etapa da edição de 
2020 da Volta a Portugal, que 
decorrerá a 29 de setembro, vai 
ligar os concelhos de Paredes e 

Mondim de Basto, terminando na icónica Se-
nhora da Graça.

A etapa foi apresentada no rescaldo dos 
Campeonatos Nacionais de Estrada, que se 
realizaram em Paredes nos dias 14, 15 e 16 de 
agosto, pelo presidente da câmara Alexandre 
Almeida, e o presidente da Federação Portu-
guesa de Ciclismo, Delmino Pereira.

“Depois do sucesso deste Campeo-
nato Nacional de Fundo, é com orgulho 
que anunciamos que a segunda etapa 
da Volta a Portugal irá partir do conce-
lho de Paredes”, uma "terra de grandes 
campeões”, disse Delmino Pereira, cita-
do no comunicado, acrescentando: “Esta 
será uma das etapas mais importantes 
da Volta. Partir daqui para a Senhora da 
Graça, que é um ícone da Volta a Portu-

João Barros repete vitória em Mesão Frio 
Texto
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Segunda etapa da Volta a Portugal
vai ligar Paredes a Mondim de Basto

tempos que tinha feito em 2019, sentindo 
estar cada vez mais adaptado ao Citroen. 
Foi um magní� co rali!”, frisou o piloto no � -
nal da partida.

Atrás de João Barros � cou o bicampeão 
nacional da categoria RGT, Vítor Pascoal (Pors-
che 911 GT3 Cup), que terminaria a prova a 
1.34,2 do vencedor. Em terceiro lugar � cou 
Pedro Silva (Porsche 997 GT3).

Quanto ao Campeonato Norte de Ralis, 
o triunfo coube ao piloto famalicense Pedro 
Almeida (Peugeot 208 Rallye 4) que chegou à 
liderança da prova na 3.ª PE, que acabou por 
vencer à semelhança do que sucedeu nas es-
peciais seguintes. 

No fecho da prova Pedro Almeida cimen-
tou uma vantagem de 32,3 segundos sobre 
Lucas Simões (Mitsubishi Lancer EVO IX), ter-
ceiro classi� cado e líder absoluto do Campeo-
nato Norte de Ralis.

Vítor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup) foi o 

melhor classi� cado das duas rodas motrizes à 
geral, sendo ainda segundo classi� cado na ge-
ral absoluta da prova, Augusto Costa (Peugeot 

208 R2) foi quem mais pontuou no CNR 2WD, 
e Hélder Miranda (Seat Ibiza 6K2) foi o melhor 
entre os concorrentes do Desa� o Kumho. 

O presidente da Câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida mostrou-se “muito sa-
tisfeito por contribuir para a grande fes-
ta que é a Volta a Portugal, uma tradição 
muito antiga, talvez o evento desportivo 
mais característico de Portugal”, assumin-
do ainda que esta prova será uma forma 
de promover também a dinamização da 
economia local. “Como sabemos, a eco-
nomia passou muito mal, sobretudo o 
comércio e a restauração, que tiveram 
de fechar. Todas as oportunidades que 
tenhamos para dar um passo em frente 
e readquirir confiança são muito bem-
-vindas”, frisou.

Com este anúncio, começa a ganhar 
forma a competição, que vai realizar-se en-
tre 27 de setembro e 5 de outubro.

A edição de 2020 da prova rainha do ci-
clismo nacional, que deveria decorrer entre 
29 de julho e 9 de agosto, foi adiada em ju-
nho, devido à pandemia, mas a FPC decidiu 
organizar uma edição adaptada às circuns-
tâncias do país.

A corrida será composta por um prólo-
go e oito etapas.

Texto
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Delmino Pereira e Alexandre Almeida

gal, é uma etapa feliz, vai ser bonita e 
marcante”.

O presidente da Federação Portuguesa 

de Ciclismo revelou ainda que “as restan-
tes etapas estão em fase bastante avan-
çada de preparação”.

PUBPUB
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Vem um chinês com um sem número de 
gaiolas e espetos na mão e diz ao arrais da 
perdição:

Chinês: Olá da barca olá!
Diabo: Quem chama?
Chinês: Sou eu, o teu amigo chinês.
Diabo: Ah! Eis que chegou o 1º freguês
Como não vem ele já!
Mas vejo-te tão carregado
Deves ter grande pecado
Chinês: Falais destas gaiolas de gado?
Trouxe-as eu do meu mercado
Quereis comigo partilhar?
Põe a prancha para aí embarcar.
Diabo: E o que trazes tu aí?
Chinês: Para entrada um colibri.
Mas de prato principal
Que nunca viste tu igual
Sirvo-te morcego com pangolim
Ou galinha com pinguim
E para terminar em beleza
Dou-te uma bela sobremesa
Carcaças doces de escorpião
Que te põem a lamber a mão…
Tens o forno bem quentinho?

Escher foi um artista grá� co holan-
dês conhecido pela execução de 
transformações geométricas (iso-

metrias) nas suas obras. 
Mas o que é isometria? 
Isometria é uma palavra de origem grega 

(Isos = igual e metria = medida) e  é de� nida 
como sendo uma transformação geométrica 
que, aplicada a uma � gura geométrica, man-
tém as distâncias entre pontos. Ou seja, os seg-
mentos da � gura transformada são geometri-
camente iguais aos da � gura original, podendo 
variar a direção e o sentido. Os ângulos man-
têm também a sua amplitude. Existem quatro 
tipos de isometrias no plano: rotações, transla-
ções, re� exões e re� exões deslizantes.

Escher aplicava isometrias nas suas 
obras: a partir de uma malha de polígonos 

...................................................................................................................................................................................................................
Alunos do 9.º D  ●  Escola Básica e Secundária de Sobreira

Auto da Covid 19
Anda que faremos bom churrasquinho.

Em tom altivo, chega um cientista ao negro 
solo com a sua bata, tubo de ensaio e mi-
croscópio a tiracolo, e diz:
Cientista: Ó da barca ardente,
                     Está aqui o ser mais inteligente!
Diabo: Quem por mim chama?
               E de que morreste, artista?
Julgavas ser bom cientista
Mas a tua experiência deu pró torto
E caíste no chão bem morto.
Cientista: Mas p’ra onde vai esta barca podre
Que cheira tanto a enxofre?
Diabo: Vai para a terra do demo
Entra e pega num remo!
Tentavas descobrir a vacina
Mas não tiveste cuidado,
Respeito ou disciplina
Agora está o vírus disseminado…
Cientista: Eu nem entendo porque estou aqui
A minha vida à ciência dediquei,
Outros vírus no passado venci,
E para este uma cura imaginei…
Já estou farto de te ouvir
Nesse barco não quero partir.

Dirigindo-se à barca do Anjo em tom meigo, 
diz:

Cientista: Ó criatura divina,
Há lugar aí para o homem da vacina?
Anjo: Vai-te daqui, não entras cá!
Foste o responsável por esta pandemia
Doença e morte causaste
Houve fome enquanto o desemprego crescia
E a Terra quase paraste…
Tu e o teu maldito laboratório
Transformaram a vida na Terra num Purgatório.

Vem um médico com o seu fato de proteção e 
viseira na mão e diz-lhe o barqueiro da mal-
dição:

Diabo: Seja bem-vindo, caro doutor,
               A esta barca acrescentais valor!
Médico: E para onde vai este barquinho?
Diabo: Vai para o Inferno direitinho!
Médico: O que vos leva a pensar que vá em-
barcar?
Sou bom demais para aí entrar!
Diabo: Mas que pecado cometeste?
E de que raio morreste?

Médico: Não cometi nenhum pecado…
Só fui um pouco desastrado…
Pois de tanto trabalhar
Apanhei um esgotamento
Esqueci da máscara colocar
E para mim não houve tratamento
Fui apanhado nesta doença nova
Que em dois dias me levou à cova.
Mas já que tive triste morte
Vou àquela barca tentar a sorte.

Dirige-se então à barca divinal onde en-
contra embarcada uma colega enfermeira 
e ajustando a viseira, diz:

Médico: Ó anjinho do Senhor,
Há lugar aí pró senhor doutor?
Vejo aí uma enfermeira
Morreu da mesma maneira?

Anjo: Esta é a barca dos bem-aventurados
Vós que a curar vos dedicastes
Ao contrário de tantos outros trastes
No Céu estareis bem aconchegados!

Continua na próxima edição

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

Alunos do 6.º ano da EB de Baltar
realizam trabalho criativo a partir da obra de Escher

(regulares ou não), fazia mudanças, mas sem 
alterar a área do polígono original. Assim, sur-
giam � guras diversas e, com elas, fazia uma 
tesselação – preenchimento do plano com 
uma unidade básica (polígono ou não), sem 
que existam espaços em branco. Assim, as � -
guras (homens, pássaros, peixes, lagartos, ...) 
surgiam de tal forma envolvidas que nenhu-
ma se poderia mais mexer. 

O trabalho criativo dos alunos das tur-
mas C, D e E do 6.º ano da Escola Básica de 
Baltar consistiu em fazer uma tesselação 
ao jeito de Escher, depois de terem pesqui-
sado sobre a sua vida e obra.

ALGUNS TRABALHOS DOS ALUNOS

● Afonso Martins, 6.º E

● André Pinto, 6.º D

● Teresa Sousa e Vera Maia, 6.º E

● Samuel Soares, 6.º C

● Leonor Rodrigues, 6.º D

● Leonor Leal, 6.º D ● Francisco Dietrich, 6.º C

● Francisca Silva, 6.º E ● Cristiana Oliveira, 6.º C

● Carlos Silva, 6.º D
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
O CREPÚSCULO DE SANSÃO II

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.ptNo dia 12 de Ju-

lho, António 
Augusto decla-
rava extinta a 

«Polícia Cívica» do concelho. 
Tratava-se, como o próprio 
nome indica, de um corpo 
policial que operava no âm-
bito da «defesa das Institui-
ções da República Portugue-
sa». Tinha uma organização 
própria e formal, à qual não 
faltavam distintivos e cartões 
de identi� cação dos respecti-
vos membros.

Nos primeiros dias do 
mês de Agosto, o já ex-bispo 
do Porto, D. António Barro-
so, expulso da sua diocese 
desde o célebre episódio 
da Pastoral, terá estado no 
concelho de Paredes, muito 
provavelmente de passagem 
pela residência do seu colega 
de episcopado, D. António 
Barbosa Leão, também ex-
pulso de bispo do Algarve 
(desde 6 de Janeiro) e natural 
de Parada de Todeia. No dia 
10, o administrador escrevia 
e informava o bispo que «de 
ordem superior (…) foi per-
mitida por tolerância a [sua] 
estada neste concelho até 
esta data, e que o salvo con-
duto de que [se fazia] acom-
panhar não [tinha] efeito 
para reentrar nesta diocese» 
(RCEAC, reg. n.º 495). 

No dia 26, António Au-
gusto tentava impedir a rea-
lizaçã o de práticas de cariz 
supersticioso e consideradas 
«infamantes». Num ofício di-
rigido ao regedor de Vilela, o 
administrador do concelho 
dizia: «Constando-me que 

«No ano seguinte, a 20 de Fevereiro, António Augusto completava 37 anos de idade e iria, nesse mesmo dia, 
ser pai pela sexta vez. Teria sido certamente um dia alegre e festivo, não fosse dar-se o caso trágico de a sua 
esposa, Adelina Ferreira Gonçalves de Carvalho, ter falecido durante o parto.»

António Augusto e sua esposa, Adelina Carvalho

PUB

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

alguns indivíduos dessa fre-
guesia tencionam promover 
a realização de uma procis-
são de penitência, com o � m 
de pedir ao Criador sol, pre-
veni-os de que eu não con-
sinto na realização dessa pro-
cissão, pois não admito que 
imbecis ou mal intenciona-
dos abusem tão infamemen-
te das crenças religiosas do 
povo» (RCEAC, reg. n.º 533).

A 30 do mesmo, Car-
valho escrevia uma carta 
ao presidente da Comissão 
Central d e Execução da Lei 
da Separação, dizendo estar 
a proceder-se a uma investi-
gação ao pároco de Vila Cova 
de Carros, P.e Narciso Vicente 
Lopes de Sousa. O motivo era 
«que desde princípios de Ju-
nho deste ano até esta data, 
[o pároco tinha] vendido 
grande quantidade de mato 
e pinheiros dos montados 
do passal da freguesia». In-
dicava 25 testemunhas cujos 
depoimentos eram, segun-
do o próprio, «unânimes em 
con� rmar o facto estando 
esse importante passal quase 
desbastado e dos seus depoi-
mentos também se veri� ca 
que o arguido presenteou 
alguns amigos com lenha de 
pinho desse passal» (RCEAC, 
reg. n.º 550).

No dia seguinte, o páro-
co de Mouriz, P.e Francisco 
Ferreira Barbosa, era denun-
ciado ao Conservador do  
Registo Civil de Lisboa, ale-
gadamente por cobrar emo-
lumentos de uma certidão de 
idade que lhe fora pedida, o 
que «constituía um crime» 

(RCEAC, reg. n.º 551).
No dia 5 de Novembro, 

no sentido de «concorrer 
para a boa paz e harmonia 
dos povos da freguesia de 
Lordelo (…) onde os espíri-
tos se acham bastante exal-
tados», António Augusto 
escrevia ao Governador do 
Bispado do Porto, no sentido 
de se conceder ao P.e Cus-

tódio Teixeira Ribeiro, que 
fora coadjutor em Lordelo, 
uma capelania para satisfa-
zer «uma grande maioria do 
povo» daquela freguesia. E 
avisava que «se isto se não 
der e se os povos continua-
rem em con� ito, [ver-se-á] na 
necessidade de conforme a 
lei, suspender imediatamen-
te os actos do culto católico 

naquela freguesia ao P.e Ma-
nuel Dias da Costa».

Por carta de 3 de Dezem-
bro de 1912, o administrador 
comunicava ao Procurador 
da República da Comarca 
de Paredes que, segundo os 
autos que agora enviava, ha-
viam sido «responsáveis pelo 
atentado levado a cabo con-
tra a repartição do Registo 
Civil de Recarei, na noite de 
29 para 30 de Maio, António 
da Silva, solteiro, soldado do 
Regimento de Cavalaria 9, 
e Domingos, por alcunha o 
Ferreiro, solteiro, que ao tem-
po era operário na fábrica de 
Salgueiros do Porto e hoje 
reside no lugar da Portela em 
Recarei» (RCEAC, reg. n.º828). 
Sintomaticamente, uma bre-
ve do jornal O Grito do Povo
(14/12/1912), ao referir-se a 
uma festa religiosa realizada 
naquela freguesia terminava 
da seguinte forma: «Reina 
completo sossego com a re-
tirada dos perturbadores da 
ordem pública e que se inti-
tulavam defensores da Repú-
blica».

No dia 7 de Dezembro, 
António Augusto Gonçalves 
de Carvalho deixa o cargo de 
administrador do concelho. 
É substituído por Joaquim 
Ferreira Barbosa, outro «his-
tórico» republicano local, mi-
litante do PRP desde o tempo 
da Monarquia.

Depois dessa data, An-
tónio Augusto dedica-se 
em exclusivo à pro� ssão de 
o� cial do Registo Civil, que 
exercia desde a instituição 
do organismo. Manteve tam-

bém, pelo menos até 1914, a 
função de comandante dos 
Bombeiros Voluntários de Pa-
redes. A 19 de Abril de 1915, 
durante a chamada «ditadura 
de Pimenta de Castro», Car-
valho é demitido do cargo de 
o� cial do Registo e só após 
o derrube do governo «dita-
torial» (pelo golpe de 14 de 
Maio) é que fora readmitido 
em funções.

No ano seguinte, a 20 de 
Fevereiro, António Augusto 
completava 37 anos de idade 
e iria, nesse mesmo dia, ser 
pai pela sexta vez. Teria sido 
certamente um dia alegre 
e festi vo, não fosse dar-se o 
caso trágico de a sua esposa, 
Adelina Ferreira Gonçalves 
de Carvalho, ter falecido du-
rante o parto. O neó� to, uma 
menina, de nome Isabel Au-
gusta, nascera de boa saúde. 
O primeiro dos republicanos 
de Paredes � cava assim viú-
vo bastante cedo, agora com 
seis � lhos menores a seu car-
go.

Em 1916, após a entrada 
de Portugal na Primeira Guer-
ra Mundial, Carvalho ainda 
viria a exercer aquele que 
terá sido o seu último cargo 
de natureza política: junta-
mente com Aníbal  Pacheco 
Moreira Ruão, integrou a Co-
missão de Censura durante o 
«estado de guerra».

(Continua)

Cultura
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Agenda CulturalAgenda Cultural

Efemérides 3 de setembro

De  3  a  16  de  setembroDe  3  a  16  de  setembro

1189
Na abadia de Westminster, a Inglaterra coroa o seu rei Ricardo Coração de Leão;

1513 
As tropas sob o comando de D. Jaime, duque de Bragança, tomam posse da povoação de 
Azamor, abandonada na noite de 2 para 3 pelos mouros;

1539
O Papa D. Paulo II aprova os estatutos da Companhia de Jesus, apresentados por Inácio de 
Loyola;

1649
O infante D. Duarte, irmão do rei D. João IV, morre em Milão, aos 44 anos;

1758
Atentado contra o rei D. José, que acabou na condenação dos Távoras, que foram executados;

1759
O Marquês de Pombal extingue a Companhia de Jesus e expulsa os jesuítas do território;
- Na Ajuda, Lisboa, é lançada a primeira pedra da igreja da Memória;

1783
Fim da Guerra da Independência da América do Norte pela assinatura do Tratado de Paris, 
entre o Reino Unido e os Estados Unidos da América;

1791
Em França, a Assembleia Nacional vota a Constituição que instaura no país uma monarquia 
constitucional;

1796
O arquiduque Carlos da Áustria derrota Jourdan em Wurzburg, cidade alemã nas margens do 
rio Reno, e este resigna ao cargo de comandante do Exército Francês;

1880
Guiné Portuguesa. O pároco missionário da freguesia de Geba informou o bispo de Bragança 
e Miranda, superior do Real Colégio das Missões Ultramarinas, achar-se concluída a edi� cação 
da respetiva igreja paroquial, obra feita por meio de subscrição entre os comerciantes ali resi-
dentes, que foram mandados louvar pelo rei;

1883
Nascimento do historiador António Sérgio, autor de “Interpretação da História de Portugal” e 
“O Problema da Cultura e o Isolamento dos Povos Peninsulares”, etc.;

1884
É inaugurado o Casino Figueira da Foz;

1906
Guiné Portuguesa. Pela Portaria n.º 184 é aprovado o regulamento das Residências da Provín-

cia, organização transitória entre a Militar e a Civil; 

1939
II Guerra Mundial. O Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha depois da invasão 
da Polónia pelos nazis; 
- Registam-se as primeiras baixas: 112 passageiros do paquete britânico Athenia, afundado 
por um submarino alemão;

1944
II Guerra Mundial. Bruxelas é libertada pelas forças aliadas;

1976
Aterra em Marte a nave Viking II, enviando para terra as primeiras fotogra� as a cores do pla-
neta;

1978
O Papa João Paulo I inicia o seu ponti� cado;

1979
Inaugurada por Fidel Castro, em Havana, a cimeira do Movimento Não Alinhado;

1984
O poeta Raul de Carvalho morre, no Porto, aos 63 anos;

1985
Con� rmada a descoberta do parquete Titanic a 900 quilómetros da costa da Terra Nova, a 400 
metros de profundidade;

1999
Timor-Leste. Os votos pela independência no referendo atingiram 85 por cento, recomeçando 
a violência no território pelos apoiantes da Indonésia;

2005
O arquiteto Fernando Távora, percursor da chamada Escola do Porto, mestre de Álvaro Siza 
Vieira, morre, aos 83 anos;

2009
É rati� cado o Acordo Ortográ� co da Língua Portuguesa por Timor-Leste, assim se juntando a 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Brasil;

2013
O economista Ronald Coase, distinguido com o prémio Nobel da Economia em 1991, morre 
aos 102 anos;

2016
Com 77 anos, morre a escritora e investigadora Maria Isabel Barreno, autora do “excelente 
romance” “Crónica do Tempo”, onde decifra o tempo português “Salazar/Caetano e pós 25 de 
Abril), etc.

PAREDES                                                                                             
Dia 1  |  Biblioteca Municipal de Paredes
Das 09h00 às 18h00 – Exposição de memórias “África com destino, incerteza no horizonte: 
testemunhos dos combatentes paredenses na Guerra Colonial”, com curadoria de Eufrásia 
Correia da Silva

Dia 1  |  Casa da Cultura de Paredes
Das 09h00 às 18h00 – Exposição Prémio de Artes Plásticas Henrique Silva

Dia 4  |  Biblioteca Municipal de Paredes
21h30 – Café Literário com Augusto Filipe Gonçalves

Dia 11  |  Auditório exterior da Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Espetáculo “A poesia e a música não se abatem”,  pelo TC Teatro de Cristelo 

Dia 12  |  Facebook e Youtube da câmara de Paredes
18h30 – Hora do conto: “A menina que não queria livros”, de Luísa Ducla Soares

PENAFIEL
Até dia 9  |  Cinemax Pena� el
Várias sessões de � lmes 

LOUSADA
De 6 a 12  |  Lousada
V Cãominhada

De 6 a 12  | Lousada
Programa Municipal de caminhadas: caminhada solidária pelos resistentes

Dia 12 | Quinta da Lourosa
Das 17h00 às 20h00 – Workshops temáticos organizados pela ‘Food and Wine Mentoring’

PUB
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DUNQUERQUE

GOMES DE SOUSA

Texto

M. FERREIRA COELHO

OFamiliar do Santo 
Ofício Luís Pinto de 
Mendonça é mais um 
Inquisidor natural de 

Castelões de Cepeda, mas com um 
percurso peculiar.

Uma verdadeira surpresa aparece 
logo na etiqueta do seu processo:

«Informações de limpeza de san-
gue e geração de Luís Pinto de Mendon-
ça homem de negócios solteiro � lho do 
Padre André Pinto de Mendonça Barbo-
sa natural da freguesia do Salvador de 
Castelões de Cepeda Bispado do Porto e 
morador nas Minas do Sumidouro Bis-
pado do Rio de Janeiro».

Em � nais de 1726 requereu ad-
missão ao Santo Ofício:

Eminentíssimo Senhor
Diz Luís Pinto de Mendonça mora-

dor nas Minas do Sumidouro Bispado 
do Rio de Janeiro, estado do Brasil, e 
natural da freguesia de São Salvador de 
Castelões de Cepeda Bispado do Porto, 
que ele deseja muito servir ao Santo 
Ofício no ministério de Familiar da 
Mesa da Santa Inquisição de Coimbra, 
para o que tem os requisitos necessá-
rios, por que sabe bem ler, e escrever, e 
é bem procedido em vida, e costumes, e 
de grande segredo, muito inteligente, e 
cristão velho.

Pede a Vossa Eminência que prece-
dendo as Inquirições da limpeza de seu 
sangue, e dos mais requisitos lhe faça 
mercê admitir ao suplicante ao dito car-
go de Familiar do Santo Ofício.

Espera receber mercê.
Diz o suplicante que é � lho natural 

do padre André Pinto de Mendonça 
Barbosa Comissario do Santo Ofício e 
Abade reservatário na dita freguesia do 
Salvador de Castelões de Cepeda e de 
Maria Rodrigues solteira, sendo ambos 
naturais e moradores na sobredita fre-
guesia de Castelões de Cepeda Bispado 
do Porto.

Neto paterno de António Gomes de 
Sousa, e de Maria Cabral da Mota, ele 
natural de Arrifana de Sousa e ela natu-
ral e ambos moradores na dita fregue-
sia de Castelões de Cepeda.

Neto pela parte materna de Ma-
nuel Rodrigues natural e morador na 
mesma freguesia de Castelões de Cepe-
da, e de Catarina João natural pelo nas-
cimento somente do lugar de Peneirada 
da freguesia de São Romão de Mouriz 
do mesmo Bispado do Porto, e morado-
ra na mesma freguesia do Castelões de 
Cepeda. 

Este o Despacho aposto no re-
querimento:

Os Inquisidores de Lisboa mandem 
fazer diligências ao suplicante e feitas 
na forma do regimento se enviem ao 
Conselho. Lisboa Ocidental 10 de Janei-
ro de 1727.

Na freguesia de Castelões de Ce-
peda e no lugar da Peneirada, de São 
Romão de Mouriz as diligências esti-
veram a cargo do Comissário padre li-
cenciado Domingos Marques do Vale, 
abade de Santa Maria de Rosém, da 
comarca de Sobretâmega, que esco-
lheu para escrivão o padre Bernardo 
de Azevedo Pinto. Entre as testemu-
nhas estava o capitão Jerónimo Coe-
lho da Silva, Familiar do Santo Ofício. 

Para as inquirições no Rio de Ja-
neiro os Inquisidores de Lisboa envia-
ram cartas para o licenciado Gaspar 
Gonçalves de Araújo, Deão da sé do 
Rio de Janeiro, ausente, ao licencia-
do Lourenço de Valadares Vieira e na 
[ausência] de ambos ao reitor do Co-
légio da Companhia [de Jesus] da dita 
cidade, porque que mande fazer esta 
diligência por alguém de con� ança e 
inteligência o qual elegerá para escri-
vão dela a um sacerdote cristão velho 
de boa vida e costumes.

Uma das testemunhas disse que 
“conhecia a Luís Pinto de Mendonça 

desde nove anos a esta parte vivendo 
de minerar e roça e agora com negó-
cio de Negros buscando-os aos Portos 
e trazendo-os a estas Minas a vender” 
…

Feitas as indispensáveis diligên-
cias os comissários João Álvares Soa-
res, Teotónio da Fonseca Souto Maior 
e João Pais do Amaral elaboraram o 
seguinte parecer:

Tomamos informação com o Co-
missário Domingos Marques do Vale 
e com o Vigário da Vara Melchior dos 
Reis, sobre a limpeza do sangue, e mais 
requisitos de Luís Pinto de Mendonça 
morador nas Minas do Sumidouro, Bis-
pado do Rio de Janeiro, que pretende 
ser familiar do Santo Ofício conteúdo 
na petição inclusa que Vossa Eminên-
cia nos manda informar e nos dizem 
que é inteiro Cristão Velho sem raça de 
nação infecta, nem fama, ou rumor em 
contrário e não foi preso, nem peniten-
ciado, nem ascendente algum seu, nem 
incorreram infâmia que tem boa capa-
cidade e procedimento e vive limpa e 
abastadamente de seus negócios e de 
minerar, e terá de seu nove ou dez mil 
cruzados, sabe ler, e escrever representa 
trinta anos de idade é solteiro e não tem 
� lhos: pelo que nos parece que Vossa 
Eminência lhe faça a mercê que pede: 
Vossa Eminência mandará o que for 
servido. Lisboa em Mesa 10 de Janeiro 
de 1727. João Álvares Soares. Teotónio 
da Fonseca Souto Maior. João Pais do 
Amaral.

Feita Carta de Familiar a 22 de 
Março de 1729.

Agora duas notas sobre a família 
desta Familiar:

Sobre seu pai ver o capítulo “O 
Comissário padre André”: Opar, n.º 
113, p21.

Eis o assento do seu baptismo, no 
1º livro de Castelões de Cepeda: Luís � -
lho de Maria Rodrigues solteira do lugar 

das Pias Baptizou o reverendo padre An-
tónio Carvalho em caso de necessidade 
em minha ausência em os 20 dias do 
mês de Janeiro de 1692 anos e disse que 
fora Padrinho Luís solteiro e Madrinha 
sua mãe Mariana de Mendonça mulher 
de António Monteiro Pereira todos des-
ta freguesia e por verdade � z este assen-
to que assinou o reverendo padre Luís 
Pinto desta freguesia hoje 25 dias mo 
dito mês e ano. O Abade André Pinto de 
Mendonça Barbosa que o escrevi e assi-
nei com as testemunhas André Pinto de 
Mendonça Barbosa padre António Car-
valho Luís Pinto de Mendonça Barbosa. 

[Mariana de Mendonça, irmã do 
P.e André Pinto de Mendonça, co-
missário do Santo Ofício e Abade da 
freguesia de Castelões da Cepeda foi 
mãe do padre Luís Pinto de Mendon-
ça Barbosa, também Comissário do 
Santo Ofício].

O assento do baptismo da mãe 
do candidato a Familiar, Maria, é mui 
sintético: - Em os 11 de mês de No-
vembro de 1655 baptizei Mª � lha de 
Manuel Rodrigues das Pias e de sua 
mulher Catarina João foram padri-
nhos Gonçalo Rodrigues e Ana An-
tónia � lha de António Jorge das Pias. 
Jorge Pinto Vieira.

Outros � lhos de Manuel Rodri-
gues – Manuel nasceu nas Pias, foi 
baptizado a 1 de Setembro de 1661. 
Domingos nasceu nas Pias, foi bapti-
zado a 12 de Fevereiro de 1673. Padri-
nhos o bene� ciado André Pinto e Ma-
ria irmã do baptizado. Mariana nasceu 
nas Pias e foi baptizada a 19 de Agosto 
de 1675.

O padre André teve mais � lhos 
devidamente identi� cados no seu 
processo para Comissário do Santo 
Ofício: o comissario que fez as dili-
gências, a 18 de Outubro de 1688, na 
capela de Nossa Senhora da Guia, em 
Castelões de Cepeda, ouviu testemu-

nhas acerca de uma Maria, folha de 
Antónia, que achou ser � lha do padre 
André o qual a tinha em sua casa por 
� lha. Do mesmo modo em Guilhufe 
inquiriu sobre Manuel, � lho de Isabel 
do lugar de Retorta, que achava ser 
� lho do dito padre André e se dizia 
publicamente que o dito abade André 
o embarcara para o Brasil como seu � -
lho. [Opar, cit.]

Notas 
João Álvares Soares. Filho natural 

de Diogo Soares, provedor da Alfân-
dega de Lisboa e Familiar do Santo 
Ofício e de D. Joana Pimentel ou 
Joana Pinto de Madureira natural de 
Tomar. Natural da cidade de Lisboa e 
morador na de Évora, porcionista no 
Colégio da Puri� cação e Bacharel em 
Artes. Doutor em Teologia em Abril 
de 1705. Teve carta da Familiar a 30 de 
Dezembro de 1695.

Teotónio da Fonseca Souto Maior. 
Licenciado por exame privado na 
Faculdade de Cânones. Filho de Bar-
tolomeu da Fonseca Gracia, Familiar 
do Santo Ofício, de Tomar e D. Filipa 
Monteiro, da Golegã. Natural e mora-
dor da Vila de Tomar. Teve Provisão de 
Comissário a 16 de Julho de 1717.

João Pais do Amaral. Natural e 
morador na cidade de Viseu. Doutor 
em Cânones pela Universidade de 
Coimbra. Filho de Duarte Pacheco de 
Albuquerque e de D. Teotónia Eugé-
nia de Vasconcelos, ambos de Viseu. 
Feita Provisão de Comissário a 16 de 
Julho de 1717.

O FAMILIAR DO S.O. LUÍS MENDONÇA

Introito
Num livro dito “Mosaico e Sil-

va”, o romancista Camilo Castelo 
Branco trasladou de um manus-
crito, que encontrou nas suas 
buscas alfarrábios a que deu o 
título de: “Um viajante no Minho 
em 1785. Não sabia quem era o 

Camilo Castelo Branco,
Frei Bernardo da Esperança Teles

e o paredense D. Gabriel de Sousa

autor, como confessa e muito lei-
tor pensou estar em presença de 
uma anedota calimiana.

Mas o texto tinha mesmo au-
tor verdadeiro, que era o cartorá-
rio mor dos beneditinos, Frei Ber-
nardo da Esperança Teles.

E quem resolveu a intrincada 
questão? O “velho” ex-abade de 

Singeverga, o nosso paredense e 
amigo D. Gabriel de Sousa.

Nos próximos números ire-
mos dar continuidade a esta tão 
interessante questão, sempre que 
possível, com ilustração fotográ-
fica de Marco, iniciando-se a via-
gem de Tondela para os nossos 
lados.
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LORDELO

António Lopes
Cardoso da Silva

Faleceu (com 72 anos)

António Lopes Cardoso da 
Silva faleceu no passado dia 3 
de agosto, com 72 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua de Penhas 
Altas, n.º 595, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Ermelinda Fernanda Moreira da Silva Cardoso.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

VILA COVA DE CARROS

Florinda Pereira
de Almeida

Faleceu (com 81 anos)

Florinda Pereira de Almei-
da faleceu no passado dia 20 
de agosto, com 81 anos de idade. Era natural de 
Vila Cova de Carros, Paredes e residente na Rua do 
Calvário, n.º 535, Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
viúva de Joaquim Moreira dos Santos.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

ASTROMIL

Joaquim
Pereira da Silva

Faleceu (com 82 anos)

Joaquim Pereira da Silva 
faleceu no passado dia 8 de 
agosto, com 82 anos de idade. Era natural de S. 
Paio de Oleiros, Santa Maria da Feira e residente 
na Avenida Central de Astromil, n.º 487, Astromil, 
Paredes. Era casado com Laura Moreira Esteves 
Martins Pereira da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

DUAS IGREJAS

Maria Cândida
Moreira de Barros

Faleceu (com 69 anos)

Maria Cândida Moreira de 
Barros faleceu no passado dia 
19 de agosto, com 69 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Avenida da 
Telha, n.º 998, Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LOUREDO 

Bernardino
Alves Pereira

Faleceu (com 78 anos)

Bernardino Alves Pereira 
faleceu no passado dia 7 de 
agosto, com 78 anos de idade. Era natural de 
Gondalães, Paredes e residente na Rua da Plaina, 
n.º 147, Louredo, Paredes. Era casado com Maria 
Madalena Silva Magalhães.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

VANDOMA

Joaquim
de Seabra Leal
Faleceu (com 62 anos)

Joaquim de Seabra Leal 
faleceu no passado dia 5 de 
agosto, com 62 anos de idade. Era natural de Van-
doma, Paredes e residente na Avenida Central de 
Reiros, n.º 712, Vandoma, Paredes. Era casado com 
Ana Albertina Teixeira Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

MADALENA

Manuel Pedro da 
Rocha Ribeiro
Faleceu (com 90 anos)

Manuel Pedro da Rocha Ri-
beiro faleceu no passado dia 6 
de agosto, com 90 anos de idade. Era natural de 
Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua 
do Seixadelo, n.º 213, Madalena, Paredes. Era viú-
vo de Albina Gomes 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, bem como na missa de 
7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. 

PAREDES

Maria Cândida
Moreira Pinto
Faleceu (com 86 anos)

Maria Cândida Moreira 
Pinto faleceu no passado dia 
15 de agosto, com 86 anos de idade. Era natural 
de Besteiros, Paredes e residente na Rua da Es-
trebuela, n.º 59, Paredes. Era viúva de Joaquim 
Moreira Alves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO 

Carolina
Dias Seabra

Faleceu (com 85 anos)

Carolina Dias Seabra fale-
ceu no passado dia 23 de agos-
to, com 85 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua José Dias Carneiro, n.º 
75, Lordelo, Paredes. Era casada com António Dias 
Ferreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Laura
Ferreira Ribeiro

Faleceu (com 89 anos)

Laura Ferreira Ribeiro fale-
ceu no passado dia 17 de agos-
to, com 89 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua José Pedro, n.º 26, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim Ferreira 
de Almeida.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Margarida Dias
Faleceu (com 91 anos)

Margarida Dias faleceu no 
passado dia 12 de agosto, com 
91 anos de idade. Era natural de 
Rebordosa, Paredes e residente 
na Rua da Madeira, n.º 104, Lordelo, Paredes. Era 
viúva de António de Sousa Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

PAREDES 

Maria José
da Silva Pinto
Faleceu (com 73 anos)

Maria José da Silva Pinto 
faleceu no passado dia 15 de 
agosto, com 73 anos de idade. Era natural de Cas-
telões de Cepeda, Paredes e residente na Avenida 
dos Bombeiros Voluntários, n.º 179, Paredes. Era 
divorciada.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

Faleceu (com 42 anos)

Eden Monjan Sequeira fale-
ceu no passado dia 27 de agos-
to, com 42 anos de idade. Era natural de Maputo, 
Moçambique e residente na Suíça. Era casado 
com Maria de Jesus da Silva Fernandes Sequeira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, � lhos e demais família vêm por 

este meio, extremamente sensibilizados e na im-
possibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas, aquando do falecimento e do fune-
ral, do seu ente querido Eden. 

GANDRA

Ana Rosa
Rodrigues Moreira

Faleceu (com 82 anos)

Ana Rosa Rodrigues Mo-
reira faleceu no passado dia 
29 de agosto, com 82 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Gandra, concelho de Paredes e 
residente na Rua do Correlo, n.º 50, freguesia de 
Gandra, concelho de Paredes. Era viúva de Fran-
cisco Alves Ferreira.

AGRADECIMENTO
Seus � lhos e demais família vêm por este 

meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e 
pelas provas de carinho e amizade que lhes fo-
ram endereçadas, aquando do falecimento e do 
funeral. Participam também que a missa de 7.º 
dia será celebrada sábado, dia 5 de setembro, 
pelas 17 horas, na igreja paroquial de Gandra. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos.

BALTAR

Maria da Conceição 
Rodrigues Moreira

Faleceu (com 87 anos)

Maria da Conceição Rodri-
gues Moreira faleceu no passa-
do dia 29 de agosto, com 87 anos de idade. Era 
natural de Mouriz, Paredes e residente na Rua 
Egas Moniz, n.º 79, Baltar, Paredes. Era viúva de 
Ângelo Maria Coelho Barbosa.

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 e missa de 7.º dia da sua saudosa extin-
ta ou que de qualquer outro modo lhe manifes-
tou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

BALTAR

José Moreira
Faleceu (com 89 anos)

José Moreira faleceu no 
passado dia 12 de agosto, com 
89 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na 
Avenida D. Manuel I, n.º 2030, Baltar, Paredes. Era 
casado com Isaura Ferreira.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sen-

sibilizada agradecer a todas as pessoas de suas 
relações e amizades que se dignaram a compare-
cer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso 
extinto ou que de qualquer outro modo lhe ma-
nifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

BALTAR

Maria Fernanda 
Dias dos Reis

Faleceu (com 86 anos)

Maria Fernanda Dias dos 
Reis faleceu no passado dia 16 de 
agosto, com 86 anos de idade. Era natural de Cete, 
Paredes e residente na Rua do Ribeiro, n.º 60, Baltar, 
Paredes. Era viúva de Manuel Ribeiro da Costa.

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 e missa de 7.º dia da sua saudosa extin-
ta ou que de qualquer outro modo lhe manifes-
tou o seu pesar, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida.

VANDOMA

Fernando
Coelho Moreira

Faleceu (com 73 anos)

Fernando Coelho Moreira 
faleceu no passado dia 24 de 
agosto, com 73 anos de idade. Era natural de 
Baltar, Paredes e residente na Rua Central de Van-
doma, Edifício Rádio Jornal, n.º 663, 1.º Dto., Van-
doma, Paredes. Era casado com Maria Fernanda 
Moreira de Freitas.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sen-

sibilizada agradecer a todas as pessoas de suas 
relações e amizades que se dignaram a compare-
cer no funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso 
extinto ou que de qualquer outro modo lhe ma-
nifestou o seu pesar, pedindo desculpa por qual-
quer falta involuntariamente cometida.

BALTAR

Maria do Rosário 
Ferreira dos Santos 

Faleceu (com 81 anos)

Maria do Rosário Ferreira 
dos Santos faleceu no passado 
dia 28 de agosto, com 81 anos de idade. Era natu-
ral de Lordelo, Paredes e residente na Travessa Fi-
gueira da Porta, n.º 44, Baltar, Paredes. Era casada 
com Alberto Carneiro da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebra-
da domingo, dia 6 de setembro, às 9:30 horas na 
igreja de Baltar, agradecendo também, desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

PAREDES 

Maria Lucia
de Souza

Faleceu (com 74 anos)

Maria Lucia de Souza fale-
ceu no passado dia 3 de agos-
to, com 74 anos de idade. Era natural de Brasil e 
residente na Rua dos Cedros, n.º 50, Paredes. Era 
viúva de Joaquim Ramos 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, bem como na missa de 
7.º dia, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. 

PAREDES

João Zeferino
Ferreira da Silva

Faleceu (com 56 anos)

João Zeferino Ferreira da Sil-
va faleceu no passado dia 25 de agosto, com 56 
anos de idade. Era natural de Gondalães, Paredes 
e residente em Paredes. Era casado com Maria 
Carmo Eiriz Maltez.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

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

VILELA

Manuel de Bessa 
Torres 

Faleceu (com 73 anos)

Manuel de Bessa Torres 
faleceu no passado dia 14 de 
agosto, com 73 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Frazão, concelho de Paços de Ferreira e 
residente na Rua da Aldeia Nova, n.º 210, fregue-
sia de Vilela, concelho de Paredes. Era viúvo de 
Maria Moreira Leal. 

REBORDOSA

Albino
de Sousa Lage
Faleceu (com 67 anos)

Albino de Sousa Lage fale-
ceu no passado dia 24 de julho, 
com 67 anos de idade. Era natural da freguesia de 
Rebordosa, Paredes e residente na Rua da Porteli-
nha, n.º 47 A, Rebordosa, Paredes. Era casado com 
Alice de Barros Loureiro dos Santos Lage que dei-
xa na maior dor juntamente com seu � lho, � lha, 
genro, nora, netas e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Carlos Miguel
Moreira Barbosa

Faleceu (com 25 anos)

Carlos Miguel Moreira Bar-
bosa faleceu no passado dia 29 
de julho, com 25 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Tra-
vessa de Cortegada, n.º 53, Rebordosa, Paredes. 
Era solteiro e deixa na maior dor seus pais, irmã, 
sobrinhos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

Faleceu (com 56 anos)

Maria de Jesus da Silva Fer-
reira faleceu no passado dia 18 
de agosto, com 56 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Vilela, concelho de Paredes e resi-
dente na Avenida Padre Manuel Pinto Preda, n.º 
487, freguesia de Duas Igrejas, Paredes. Era casa-
da com Albino Fernando Leal da Rocha. 

PAREDES

13.º aniversário
de falecimento

António José
Moreira da Costa

(Tó Zé)
António Ribeiro Costa e Maria Manuela Costa, 

pais do Tó Zé, comunicam que se irá realizar, no 
próximo dia 10 de setembro, pelas 19 horas, na 
igreja matriz de Paredes, a missa de 13.º aniversá-
rio de falecimento do seu � lho. 

Aproveitam também para agradecer, desde 
já, a todos os familiares e amigos que participa-
rem nesta eucaristia.

Passatempos e Diversos

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa � rme dos valores mais emblemáticos 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 todos os cidadãos, independentemente da sua 
cor, raça, religião, nacionalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e privacidade das pessoas. 

OFERTA de EMPREGO 
Empresa situada em Marco de Canaveses

pretende admitir:
Pessoa habilitada a fazer decoração de viaturas,
acabamento e aplicação de telas publicitárias.

Enviar CV para: recrutamentomcn2020@gmail.com
(requisito: fotografi a e contatos tlf/email)

O PAREDENSE | 3-9-2020 | N.º 133

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Certifico narrativamente, para efeitos de pu-
blicação, que, neste Cartório, no dia trinta e um 
de julho dois mil e vinte, exarado de fls. 72 a fls. 
74, do livro de notas para Escrituras Diversas nº 
173-A, foi lavrada uma Justificação Notarial,
na qual foram justificantes:

MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS MEN-
DES BRAGA, CF 108 690 733 e marido, JOA-
QUIM TEIXEIRA DA SILVA BARROSO, CF 130 
167 614, casados sob o regime da comunhão 
geral de bens, naturais, ela da freguesia de Poia-
res, concelho de Peso da Régua e ele de extinta 
freguesia de Nogueira, concelho de Lousada, 
residentes na Rua de S. Saturnino, n.º 177, na 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes.

Mais certifico que eles, nessa escritura, de-
clararam o seguinte:

Que são donos e legítimos possuidores, 
com exclusão de outrem do seguinte bem 
imóvel:

Prédio rústico, a mato, com a área de oito-
centos e noventa e cinco metros quadrados, sito 
em Alto da Parteira (Rua de São Saturnino), a 
confrontar de norte com Mário Ribeiro da Mota, 
de nascente com Rua de São Saturnino, de sul 
com caminho público e de poente com José An-
tónio Gomes Ribeiro, não descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Paredes, mas 
inscrito na respetiva matriz sob o artigo 2377 da 
freguesia de Lordelo com o valor patrimonial 
de €0,46, ao qual atribuem o valor de cem euros.

Que não são detentores de qualquer título 
formal que legitime o domínio do referido prédio. 
Que o mesmo veio à posse deles, por volta do 
ano de mil, novecentos e setenta e seis  (à data 
já casados um com o outro e no indicado regi-
me de bens), em dia e mês que não conseguem 
precisar, por compra verbal que dele ajustaram 
fazer com Porfírio de Sousa Martins da Silva e 
mulher Maria de Jesus Ferreira da Costa Rios, 
casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residentes na freguesia de Lordelo, conce-
lho de Paredes, ato que nunca foi formalizado.

Que, não obstante isso e desde então têm 
usufruído do mesmo prédio, limpando-o, avivan-
do as estremas, gozando todas as utilidades por 
ele proporcionadas, com ânimo de quem exer-
cita direito próprio, sendo reconhecidos como 
seus donos por toda a gente, fazendo-o de boa 
fé por ignorar lesar direito alheio, pacificamente, 
porque sem violência, contínua e publicamente 
à vista e com o conhecimento de toda a gente e 
sem oposição de ninguém, e tudo isto, por lapso 
de tempo superior a vinte anos. 

Que esta posse exercida em nome próprio, 
pacífica, contínua, pública e de boa-fé, desde 
há mais de vinte anos, conduziu à aquisição do 
prédio por usucapião, que expressamente in-
vocam, justificando o seu direito de propriedade 
para efeito do seu ingresso no registo predial, 
já que, dado o modo de aquisição, não detêm 
qualquer documento formal extrajudicial que 
lhes permita fazer prova do seu direito de pro-
priedade perfeita.

A Notária,

Marina Antónia Alves de Sousa Aranda Ferreira
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
CERTIFICO, para efeitos de publicação, que 

por escritura do dia sete de Agosto de dois mil e 
vinte, exarada a folhas 6 a folhas 7 verso, do respe-
tivo Livro número 107-A, deste Cartório:

ANDREIA LILIANA BARROS DA SILVA, NIF 
253.010.594, natural da freguesia de Castelões de 
Cepeda, concelho de Paredes, residente na Aveni-
da São José, n.º 197, Valcisão, freguesia de Vilela, 
concelho de Paredes, casada sob o regime da co-
munhão de adquiridos com André Dias Leal (NIF 
253964210), titular do cartão de cidadão 14908609 
1ZY7, válido até 12.01.2021.

Declara que:
Com exclusão de outrem, é dona e legítima 

possuidora do seguinte prédio:
URBANO, composto por casa de rés do chão, 

andar e logradouro, com a área coberta de cento 
e seis metros quadrados e a área descoberta de 
oitenta e um metros quadrados, sito na Avenida 
São José, n.º 197, freguesia de Vilela, concelho de 
Paredes, a confrontar do Norte com Fátima Cris-
tina Barros da Silva, do Sul e do Nascente com 
caminho e do Poente com Eduardo Trabuco, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial com-
petente, mas inscrito na matriz na respetiva, em 
nome da justifi cante sob o artigo 2459, com o valor 
patrimonial de 75.260,00 € e atribuído de setenta 
e cinco mil euros.

Que este prédio nada tem a ver com o prédio 
descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes sob o número dois mil setecentos e seis, 
da referida freguesia de Vilela.

Que o mencionado prédio adveio à posse da 
justifi cante, ainda no estado de solteira, em data 
que não pode precisar do início do ano de dois mil, 
por Doação verbal de seus avós Carolina Ferreira 
Coelho e marido Joaquim Carneiro da Silva, casa-
dos que foram no regime da comunhão geral de 
bens, residentes no lugar de Valcisão, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes, acto que nunca che-
gou a ser formalizado.

Que, efectivamente, há mais de vinte anos que 
exerce sem interrupção, no dito prédio todos os po-
deres de facto inerentes ao direito de propriedade, 
portando-se como sua verdadeira dona, praticando 
os atos necessários ao aproveitamento de todas as 
suas utilidades, nomeadamente, conservando, fa-
zendo obras de melhoramentos, habitando e guar-
dando aí diversos bens, pagando impostos, agindo 
sempre por forma correspondente ao exercício do 
direito de propriedade, quer usufruindo como tal o 
imóvel, quer benefi ciando dos seus rendimentos 
quer suportando os respetivos encargos e pagando 
as contribuições devidas, mantendo-o sempre na 
sua inteira disponibilidade, convicta de exercer o 
mencionado direito à vista de toda a gente e sem 
oposição de ninguém.

Que a posse assim exercida e mantida em 
seu próprio nome, de forma pacífi ca, contínua e 
pública, durante mais de vinte anos, lhe facultou a 
aquisição do aludido prédio por usucapião, título 
que, por sua natureza não é suscetível de ser com-
provado pelos meios normais.

ESTÁ CONFORME O ORIGINAL.

Paços de Ferreira, 07 de Agosto de 2020

O Notário,

 Arnaldo da Silva Martins

Registo n.º 987 

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
— Gerência de José Paulo Couto —

Rua de Santo Estêvão, 97 – Vilela / Paredes
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

Descubra as 10 diferenças

Aprender 
Autores
Bibliotecário
Cidadania
Competências
Conhecimento 
Contracapa
Digital
Escolar
Formar
Ilustrador
Imaginar
Informação 
Inovar
Internet
Leitor
Leitura
Literacia
Livros
Lombada 
Outubro
Recursos 
Saber
Sonhar

Sopa de letras

Saiba como receber o jornal

em sua casa visitando-nos:
Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ

4580-113 PAREDES
223 272 917 | 930 589 960  |  oparedense@gmail.com

www.oparedense.pt



Última Quinta-feira 3 de setembro 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 

Cofi nanciado por:

PUB


