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Os bombeiros voluntários de Lordelo 
e a Cruz Vermelha de Vilela apadri-
nharam na semana passada novas 
viaturas que vão “permitir melhorar 
o serviço prestado à comunidade”.
Em Lordelo foi benzida uma nova via-
tura de comando tático, oferecida pela 
empresa Justa e Carneiro, e em Vilela 
três novas ambulâncias apadrinhadas 
pela câmara de Paredes e pelas em-
presas Justa e Carneiro e Fibromade.

Bombeiros e Cruz Vermelha
receberam novas viaturas

Assembleia Municipal chumba proposta do PSD 
Os sociais-democratas defendiam a rescisão do contrato de concessão de água e saneamento 
mas a proposta foi chumbada pela maioria.  

Secretária de Estado defende
importância de acarinhar

projeto das Serras do Porto
Numa visita aos concelhos de Paredes, Va-
longo e Gondomar, a Secretária de Estado do 
Turismo defendeu que o parque é um ativo 
importante da região e deve ser acarinhado.

Aliança de Gandra e Aliados de 
Lordelo mudam de treinadores

Mário Rocha demitiu-se do Gandra e já foi subs-
tituído pelo adjunto. No Aliados de Lordelo Pe-
dro Ferreira chegou a acordo com o clube após 
a derrota em casa com o Barrosas.

Entrevista | Leonor Bessa

Campeã Nacional
Absoluta de Golfe

“O título foi
a recompensa”
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AAssembleia Municipal de Pa-
redes chumbou a proposta do 
PSD de resolução do contrato 
de concessão de água e sanea-

mento celebrado entre o Município de Pare-
des e a Be Water.

A recomendação foi votada na terça-feira, 
13 outubro, em reunião extraordinária reali-
zada a pedido dos sociais-democratas, mas 
acabou chumbada, com 26 votos contra, 15 a 
favor e duas abstenções.

Na apresentação do documento, o PSD 
argumentou que “o resgate não é a melhor 
opção e que querem poupar aos pareden-
ses mais de 50 milhões de euros”. Os sociais 
democratas lembraram que a concessão feita 
em 2001 previa que em 10 anos a taxa de co-
bertura no concelho fosse de 100%.

O aditamento realizado em 2008 alterou 
o plano de investimentos futuros a cargo da 
concessionária (aproximadamente 35 mi-
lhões de euros) e previa um prazo máximo 
para a entrega dos subsistemas de água exis-
tentes no concelho até 1 de janeiro de 2012.

“Por essa razão o plano de investimen-
tos para 2008, 2009, 2010 e 2011 só previa 
investimentos nas freguesias de Beire, Bes-
teiros, Bitarães, Castelões de Cepeda, Cete, 
Cristelo, Duas Igrejas, Gondalães, Lordelo, 

Chumbada proposta do PSD
de resolução unilateral do contrato

de concessão da água e saneamento 

Louredo, Madalena, Rebordosa e Sobro-
sa, sendo 2,1 milhões de euros relativos à 
água e 3,2 milhões relativos ao saneamen-
to”, referiu o PSD.

Baseando-se num estudo da Taminno, os 
sociais democratas salientaram que a con-
cessionaria executou apenas 11% dos inves-
timentos previstos no aditamento de 2008, 
mesmo com a câmara a cumprir, até 2012, as 
suas obrigações.

“Pelo grave e reiterado incumprimen-
to, pela concessionária, do Aditamento 
ao Contrato de Concessão celebrado em 
2008, propõe-se que a Câmara Municipal 
determine a resolução do contrato cele-
brado com as Águas de Paredes, SA e res-
ponsabilize esta, nos termos gerais do Di-
reito, por todos os prejuízos causados aos 
Paredenses”, apelou o PSD.

“O executivo tem todas
as condições para

assumir a resolução
deste imbróglio” 

— Cristiano Ribeiro, CDU

O primeiro a abordar o tema foi o deputa-
do Cristiano Ribeiro da CDU. Depois de anali-
sar as alternativas propostas pelo executivo e 
pelo PSD o comunista declarou o voto contra 

da sua bancada, salientando, no entanto, o 
esforço do PSD para discutir positivamente o 
futuro deste sector importante para a popula-
ção do concelho.

“Chegamos a 2020 e estamos todos de 
acordo. A água é um bem público e não 
uma mercadoria transacional. Considera-
mos, porém, que o executivo tem todas as 
condições políticas, jurídicas e � nanceiras 
e negociais para assumir a resolução de� -
nitiva deste imbróglio”, frisou o deputado, 
que responsabilizou o PSD pela concessão.

“O que o CDS sabe é que 
havia outro caminho, o do 

acordo entre as partes”
— Jorge Ribeiro da Silva, CDS

Na bancada do CDS, Jorge Ribeiro da Silva 
classi� cou a concessão de um verdadeiro “ca-
se-study” de direito da família e das sucessões. 
“Temos um executivo que anda há 3 anos 
a queixar-se da herança que lhe foi deixa-
da em testamento e um partido que, tendo 
sido o pai da concessão, vem agora renegar 
o � lho pródigo exigindo-lhe a mesada”, cri-
ticou o deputado, lembrando que foi o então 
presidente da câmara Granja da Fonseca (PSD) 
que decidiu concessionar as águas.

Por outro lado, o CDS criticou a falta de 

capacidade negocial do atual presidente da 
câmara, Alexandre Almeida,  ao passar de um 
acordo para o pior dos cenários, colocando o 
município num processo de retaliação.

“O que o CDS sabe é que havia outro 
caminho, o do acordo, entre as partes que 
levasse ao cessar por mútuo acordo tendo 
em conta os interesses dos consumidores. 
E foi isso que o presidente da câmara nos 
prometeu nestes 3 anos. Mais uma vez não 
cumpriu e vamos todos pagar bem caro a 
forma irresponsável como geriu este dos-
sier, só com a gula dos votos nas próximas 
eleições”, atirou.

“O resgate é a solução 
mais rápida e menos

onerosa para o município”
— Rui Silva, PS

Rui Silva também apontou críticas ao PSD 
que “passados cerca de 19 anos desde a 
venda dos serviços municipalizados apa-
receu a defender aquilo que não foi capaz 
de fazer durante 16 anos. O que podemos 
concluir é que a incapacidade do PSD em 
resolver os problemas do concelho é uma 
fama e um proveito que os persegue desde 
1993”, atirou o líder da bancada socialista. 

Rui Silva recordou ainda que o novo adi-
tamento proposto pela concessionária dei-
xava de fora da concessão as freguesias onde 
existem subsistemas de água, mas previa um 
investimento de 2,5 milhões de euros nas 
restantes freguesias até 2036 e um aumento 
de tarifário de 6,5% em 2021 e nos restantes 
anos em função da in� ação.

“A solução foi avançar para o resgate 
para defender os interesses dos pareden-
ses. Nós sabemos e o PSD também sabe 
que o que pode custar uma rescisão unila-
teral como é aqui proposta. Prolongar-se-á 
por muitos para além do valor monetário 
ser imprevisível. Teríamos de sujeitar os 
paredenses a muitos mais anos sem usu-
fruir de condições de vida dignas”, frisou 
o deputado, defendendo que “o resgate é a 
solução mais rápida e menos onerosa para 
o município”.

“Nem mais um tostão 
para a Be Water"

— Soares Carneiro, PSD

Do lado do PSD, Manuel Gomes foi o 
primeiro a falar e acusou a câmara de não 
cumprir o dever de fiscalização e dar à em-
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presa um prémio de 22 milhões de euros. 
“O município tinha um conjunto de po-
deres que podia executar durante estes 
três anos. Podia ter analisado o contrato 
e exigir que o mesmo fosse cumprido. 
Se a Be Water não executasse as tarefas 
a câmara podia executá-las e imputar 
os custos à empresa. Porque não o fize-
ram? Chega de sacudir a água de cima 
do capote. Passaram três anos. Se há in-
cumprimento então temos de ser conse-
quentes e resolver o contrato”, atirou.

Alberto Soares Carneiro do PSD assu-
miu que “todos estão de acordo quanto 
ao fim do contrato, mas o PSD não quer 
nem mais um euro para a Be Water”. “É 
isso que nos diferencia do PS. Temos de 
penalizar quem nos prejudica, quem vio-

la os contratos e quem não cumpre com 
o que está acordado”, frisou o deputado, 
acusando a Be Water de “não realizar in-
vestimentos e abusar da boa vontade 
dos paredenses". 

O líder da bancada social democrata re-
feriu ainda que nos termos do contrato de 
concessão, além de pagar 22,5 milhões de 
euros de indemnização à concessionária a 
câmara terá também de assumir a dívida da 
empresa até 31 de dezembro de 2019, que 
disse ser de 17,1 milhões de euros. 

“O resgate que o senhor presiden-
te quer pagar à Be Water é um prémio 
de quase 40 milhões de euros à conces-
sionaria que falha todos os dias com os 
seus compromissos. A Páscoa ainda está 
longe, mas a câmara já quer dar o folar 

à concessionária. O re-
sultado disto é que vai 
parar tudo a tribunal 
e a câmara vai ter de 
pagar uma indemniza-
ção de 75 milhões de 
euros”, rematou.

Em resposta às in-
tervenções, o presiden-
te da câmara começou 
por defender que os 
executivos do PSD pres-
taram um mau serviço 
ao concelho ao assina-
rem, em 2001, o con-

trato de concessão e, em 2008, o respetivo 
aditamento, e que agora, em 2020, queriam 
ser os deputados do PSD a escolher "o ca-
minho errado". 

O autarca defendeu que o resgate vai 
permitir que a câmara passe a gerir, no 
prazo de um ano, o fornecimento de água 
e saneamento no concelho e faça os inves-
timentos que a Be Water se recusa a fazer 
com recurso a fundos comunitários.

“O resgate vai permitir controlar o 
nível das tarifas de água e saneamento 
e cobrir todas as freguesias desses ser-
viços essenciais. Vai permitir defender 
os interesses dos subsistemas de água e 
manter as zonas de construção no nosso 
PDM”, frisou o autarca, falando do interes-
se público do resgate e da compensação 

que deverá ser paga à Be Water pelos in-
vestimentos já realizados e as receitas que 
a empresa deixará de ter nos próximos 15 
anos.

Alexandre Almeida defendeu que a resolu-
ção do contrato ia obrigar o município a � car 
mais 10 anos há espera para reaver os serviços 
de água e saneamento, sem poder aceder a 
fundos comunitários para investir nas fregue-
sias e com a revisão do PDM condicionada.

“A resolução atirar-nos-ia para o risco 
de uma indemnização sem limites a � xar 
pelo tribunal e não balizada pela compen-
sação que o resgate estabelece. O Orça-
mento de Estado para 2021 reconhece a 
necessidade de alguns concelhos, tal como 
o nosso, avançarem com resgates de con-
cessões. O Fundo de Apoio Municipal está 
disposto a � nanciar o valor dos resgates 
até 35 anos. Este é o momento para mos-
trarem ao nosso concelho que os erros do 
passado têm solução e o que importa é o 
futuro e nada mais”, apelou, dirigindo-se aos 
deputados e presidentes de junta.

A proposta de resolução do contrato, 
apresentada pelo PSD, acabou por ser chum-
bada por PS, CDU, CDS e pelo presidente da 
junta de Louredo, José Borges (PSD). Os res-
tantes presidentes de junta do PSD votaram 
a favor, tal como a bancada social democrata, 
à exceção dos autarcas de Duas Igrejas e Lor-
delo que se abstiveram, dando o benefício da 
dúvida ao executivo.

“A resolução atirar-nos-ia para o risco de 
uma indemnização sem limites a � xar 
pelo tribunal e não balizada pela com-

pensação que o resgate estabelece”
— Alexandre Almeida, presidente da câmara



4 Quinta-feira 15 de outubro de 2020Saúde

Àsemelhança do que 
tem vindo a aconte-
cer no país, a última 
semana trouxe um 

aumento de 312 casos positivos por 
infeção de Covid-19 na região do 
Vale do Sousa.

O último relatório da Direção-
-Geral da Saúde, que divulga os da-
dos por concelhos, todas as segun-
das-feiras, mostra que só em Paredes 
foram registados mais 65 casos po-
sitivos na última semana. O núme-
ro total de infetados no concelho é 
agora de 650.

A maior subida de casos é atribuí-

A câmara municipal de Paredes 
decidiu encerrar os cemitérios do 
concelho, nos dias 31 de outubro 
e 1 de novembro, Dia de Todos os 
Santos.

O objetivo é “salvaguardar a 
saúde pública” e “evitar focos de 
propagação da Covid-19”. A de-
cisão foi anunciada esta terça-feira 
e surge no seguimento de uma re-
união com os presidentes de junta 
do concelho.

EDITORIALEDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Campanha de vacinação de animais
já arrancou nas freguesias

Paredes registou mais 65 casos
positivos de Covid-19 na última semana

Texto

HELENA NUNES
da a Paços de Ferreira, com 124 novos 
infetados, passando para um total de 
738 desde o início da pandemia.

Castelo de Paiva está agora nos 
60 casos positivos, tendo registado 
mais quatro infetados na última se-
mana. Em Felgueiras foram regista-
dos mais 38 casos positivos, subin-
do para 634 o número de infetados. 

Em Lousada houve mais 59 
pessoas que testaram positivo à Co-
vid-19, estando agora o concelho 
com um total de 660 casos. Na última 
semana, Pena� el registou mais 22 in-
fetados, subindo o total para 390.

Desde março estes seis conce-
lhos da região já registaram pelo 
menos 3122 casos, segundo os da-
dos da Direção-Geral de Saúde.

Cemitérios do concelho encerrados
a 31 de outubro e 1 de novembro

A campanha anual de vacinação 
de cães e colocação de microchip 
arrancou no início de outubro e de-
corre até 21 de novembro. 

As primeiras visitas da veteri-
nária municipal aconteceram nas 
freguesias de Mouriz, Sobrosa, Cete, 
Gandra e Paredes. 

Até ao � nal de outubro a vaci-
nação será feita nas freguesias de 
Vandoma (dia 15, no edifício da 
antiga escola EB1 de Bacelo), Baltar 
(dia 16, Edifício da Junta de Fregue-
sia Baltar), Lordelo (dia 17, no largo 
do mercado), Gondalães (dia 17, no 
polidesportivo), Madalena (dia 21, 
edifício da antiga escola), Bitarães 
(dia 22, junto ao edifício da antiga 
junta), Rebordosa (dia 23, junta de 
freguesia), Beire, (dia 24, edifício da 
antiga escola Av. Padre Américo), Vi-
lela (dia 28, ecocentro de Cristelo), 

Parada de Todeia (dia 30, edifício 
da antiga escola) e Recarei, (dia 31, 
em Bustelo, Terronhas e no Lugar da 
Costa). O agendamento é obrigató-
rio.

Em novembro a campanha se-
guirá para as freguesias de Duas 
Igrejas, Sobreira, Besteiros, Cristelo, 
Louredo, Astromil, Vila Cova de Car-
ros e Aguiar de Sousa.

“O serviço de vacinação antir-
rábica e a identi� cação eletrónica 
pode ainda ser feito no Centro de 
recolha de canídeos (Ecocentro 
de Cristelo), às quartas-feiras, 
entre as 14h30 e as 16h30 por 
marcação prévia, através do 255 
781  013”, explica a câmara muni-
cipal.

A Vacinação Antirrábica é obri-
gatória para todos os canídeos com 
três ou mais meses de idade, tem o 

custo de 10 euros e a vacina e o mi-
crochip de 12,50 euros. Já a taxa do 
boletim sanitário é de 1 euro.

Atendendo às recomendações 
da Direção-Geral da Saúde (DGS) 

OMundo está todo 
de pernas para o 
ar. O Passado já 
lá vai. O Presente 

não apresenta sentido apelativo, 
mas é nele, aqui e agora, que é 
urgente lançar as âncoras para o 
Futuro. Um Futuro que há-de sair 
de uma das maiores revoluções 
universais: de uma Pandemia!

Há que partir-se, simbolica-
mente falando, do zero.

Há que começar por uma 
profunda re� exão, com vistas 
alargadas e levando em conta, à 
partida, que o trabalho é imenso 
e a executar ao longo de muito 
tempo.

Ora, tendo em apreço que 
o tempo é imparável, devemos 
aproveitar o equilíbrio em fontes 
claras e, se for o caso, deslizar sobre 
o banco da ciência e descobrir os 
segredos mais profundos da vida 
e o seu enlevo, não tendo pejo 
de recorrer à poesia, à imagem 
e semelhança de um Teixeira de 
Pascoais, que na sua garra telúrica 
nos liberta dos círculos quadrados 
de gente que julga poder registar 
tudo, até as emoções de cada um. 
E aqui é o momento de introduzir 
o poeta Teixeira de Pascoais que, lá 
do alto do seu “Maranus”, nos dá a 
mão, ao enfatizar: “eu vivo entre-
gue à árvore dos montes”, porque 
é das coisas humildes que se for-
ma a vida simples.

Digamos que como muitos, 
tal como José Saramago que 
conta nas suas memórias des-
crevendo de seu pai que quando 
sentiu ser tempo da morte che-
gar se despedia das suas árvores 
abraçando-as uma a uma.

Nunca como agora se falou 
ou tanto se ouviu falar, em reor-
ganizar o Mundo e que este pre-
cisa de um novo clima de fraterni-
dade, tal como de uma atmosfera 
de justiça social em que a pessoa 
humana se sinta digni� cada e 
que se desenvolva de forma ur-
gente a luta contra o capitalismo 
selvagem que está impondo aos 
pobres novas servidões.

Não deixemos que o dinhei-
ro por vezes ande à frente dos 
valores, nem que os oportunis-
mos cilindrem as vocações, mui-
to menos que a política se torne 
serva da economia...

O Mundo
precisa de 

reorganização

Texto

HELENA NUNES
“A câmara municipal de Pa-

redes apela à compreensão de 
todos, mas o que está em causa 
é a defesa da saúde de toda a 
população”, lê-se na nota o� cial 
publicada na página da autarquia, 
que justi� ca a medida com o rápido 
alastramento da pandemia.

 “Solicita-se que as visitas aos 
cemitérios para asseio das cam-
pas se realizem nos dias anterio-
res e de forma faseada”, acrescen-
ta a mesma nota, onde a autarquia 
pela ainda ao uso de máscara e dis-
tanciamento social no interior des-
tes espaços.

é obrigatório o uso de máscara e o 
cumprimento do distanciamento 
de, pelo menos, dois metros entre 
cada detentor juntamente com o 
respetivo animal. 
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Começou a ser instalada, na 
semana passada, a estrutura 
modular junto à urgência ge-
ral do Hospital Padre Américo, 

em Penafiel, para dar resposta à 2.ª vaga da 
pandemia de Covid-19.

Segundo o Centro Hospitalar do Tâme-
ga e Sousa (CHTS) a instalação desta estru-
tura vai originar alguns constrangimentos 
e alterações no acesso às urgências. “Toda 
a área por baixo da cobertura/pala da 
urgência geral será vedada, devendo os 
utentes, que se desloquem de carro ou 
ambulâncias, parar no início da via que 
segue até à urgência. Também o aces-
so ao parque de estacionamento dos 
utentes vai ser alterado ”, refere a nota 
de imprensa, apelando à “compreensão 
de todos para que seja possível melho-
rar a prestação assistencial e aumentar a 
segurança do atendimento à população 
nesta fase de combate à pandemia”.

O CHTS refere ainda que foram tomadas 

Já arrancaram as obras de remodelação 
da área materno-infantil do Hospital Padre 
Américo, em Pena� el. 

CHTS instala estrutura para apoiar
urgência na 2.ª vaga de Covid-19

desde cedo outras medidas para prevenir o 
contágio, o que implicou alterar uma série 
de procedimentos nas mais diversas áreas 

para “garantir a segurança dos utentes, 
acompanhantes e profissionais de saú-
de”.

Obras de remodelação da
maternidade vão ampliar unidade 

Texto
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Segundo o Centro Hospitalar do Tâmega 

e Sousa (CHTS) o investimento de 155 mil 
euros vai permitir ampliar aquela unidade e 
renovar as enfermarias. As obras devem estar 
concluídas no � nal do ano. 

“A empreitada implica a realização de 

obras no piso 6, passando a garantir ins-
talações mais modernas no internamento 
e uma hotelaria mais agradável e próxima 
de outras maternidades mais recentes”, ex-
plica a nota de imprensa.

Com esta obra o CHTS vai ainda poder 
fazer uma “gestão mais e� caz das camas, 
libertando espaços que poderão servir de 
apoio a outros serviços”, permitindo o au-
mento de cirurgias e o internamento de ou-
tros doentes.

Carlos Alberto, presidente do Conselho 
de Administração do CHTS, garante que “com 
estas melhorias, o conforto e privacidade 
que vamos poder proporcionar às mães e 
aos bebés serão signi� cativamente melho-
res”.

A maternidade do Hospital Padre Américo 
“é uma das maiores do país” e onde nascem 
cerca de 2.500 crianças todos os anos. O CHTS 
destaca os indicadores de qualidade da ma-
ternidade, nomeadamente a taxa de cesaria-
nas, que é uma das mais baixas do país.

“Em 2019, a taxa de cesarianas no CHTS 
foi de 23,1% e, a nível nacional, a taxa si-
tuou-se nos 29,79%”, acrescenta a nota de 
imprensa.

O CHTS integra o Hospital Padre Améri-
co, em Pena� el, e o Hospital São Gonçalo, em 
Amarante, e dá assistência a cerca de 520 mil 
habitantes residentes em 12 concelhos da re-
gião de 4 distritos.

o seu QUINZENÁRIO de eleição

Já pensou que pode ser
intolerante ao pão?

Ao leite de vaca? Ao açúcar?

O que é a intolerância alimentar?
A intolerância alimentar trata-se de 

uma reação anormal a determinados ali-
mentos manifestando-se de forma lenta 
e pouco evidente e, por isso, é mais difícil 
detetar. A intolerância pode ocorrer apenas 
pela falta de uma enzima necessária para a 
digestão de um componente de algum ali-
mento causando uma in� amação crónica, 
sendo o próprio metabolismo que produz 
a reação adversa. Esta reação não é imedia-
ta, ocorre entre 8 a 72 horas depois.

Quais são as consequências de uma 
intolerância alimentar?

Desta reação pode advir: retenção de 
líquidos, di� culdade em perder peso, ver-
melhidão, acne, eczema, urticária, rosácea, 
psoríase, cólon irritável, colites, obstipa-
ção, diarreias, náuseas, cólicas, enxaque-
cas, enjoos, bronquite, asma, di� culdade 
respiratória, artrite, dores musculares e 
rigidez nas articulações.

Estima-se que, aproximadamente, 20 a 
35% da população sofra de intolerância ali-
mentar crónica a determinados alimentos.

Então porque não saber se também 
é intolerante a algum alimento?

Já que pode fazê-lo de modo particu-
lar! Atualmente, com uma simples análise 
ao sangue consegue-se diagnosticar a 
compatibilidade/intolerância de cerca de 
200 alimentos com o organismo da pes-
soa, através da deteção dos anticorpos 
especí� cos associados. Dentro destes 200 
alimentos analisa-se desde verduras e 
hortaliças, legumes, cereais e grãos, espe-
ciarias e ervas, derivados de lactose e ovo, 
frutos secos, carne, peixe e marisco, frutos 
diversos, conservantes e aditivos. A elimi-
nação destes alimentos aos quais se tem 
sensibilidade alimentar vai proporcionar 
melhorias ao nível da sintomatologia.

No entanto, não hesite em recorrer 
também a uma  consulta de nutrição  em 
que é realizada uma avaliação nutricional 
e é elaborado um plano adequado a cada 
situação clínica, uma vez que o teste é me-
ramente orientativo e a sua interpretação 
não deve ser realizada isoladamente.

Nas Clínicas Nuno Mendes temos to-
dos os especialistas disponíveis para a/o 
ajudar e para satisfazer as suas necessida-
des. Tem dúvidas? Gostaria de obter mais 
informações? Contacte-nos, teremos todo 
o gosto em ajudar.

Equipa de Nutrição
CLÍNICA NUNO MENDES 

Testes de
Intolerância

Alimentar
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A Secretária de Estado do Turis-
mo, Rita Marques, sublinhou, 
na passada sexta-feira, 9 ou-
tubro, que o Parque das Ser-

ras do Porto deve ser acarinhado por ser 
um ativo importante da região e um des-
tino de natureza próximo de uma grande 
cidade.

Em declarações aos jornalistas na Se-
nhora do Salto, em Aguiar de Sousa, Pare-
des, Rita Marques salientou que “O Parque 
das Serras do Porto está muito próximo 
de um importante centro urbano e pode 
afirmar-se enquanto um destino turísti-
co de natureza. É um ativo importante 
que deve ser partilhado e acarinhado 
para poder ser ainda mais forte”.

A governante visitou vários pontos do 
parque, começando na Senhora do Salto, 
em Aguiar de Sousa, um dos pontos de 
grande atração turística.

Rita Marques assumiu ainda que há 
investimentos neste território que podem 

ser alavancados com os fundos comuni-
tários que estão para chegar da Europa e 
que a Secretaria de Estado do Turismo tem 
estado a trabalhar com os territórios para 

Secretária de Estado do Turismo
considera Parque das Serras do Porto

um ativo importante para a região
identificar ativos que possam ser qualifica-
dos e convertidos em polos atrativos turís-
ticos. “É isso que gera emprego e riqueza 
e satisfação nas populações locais. E por 
isso a resposta é claramente afirmativa”, 
vincou.

Na visita em que foi acompanhada pelo 
presidente do Turismo do Porto e Norte, 
Luís Pedro Martins, e pelos autarcas de Pa-
redes, Valongo e Gondomar, Rita Marques 
defendeu ainda que o Governo está à pro-
cura de projetos que atestem uma eficiên-
cia coletiva. “Neste caso estamos a falar 
de três municípios, o que por si só é uma 
característica singular e diferenciadora 
face a outros projetos que conheço. É 
de felicitar esta junção de vontades dos 
municípios e nós cá estaremos para tra-
balhar lado a lado e ajudar a financiar o 
desenvolvimento deste projeto”.

O atual presidente do Conselho Execu-
tivo do Parque das Serras do Porto e pre-
sidente da câmara de Paredes, Alexandre 
Almeida, reforçou a importância desta vi-
sita no âmbito da estratégia traçada para 
o projeto. “Numa primeira fase fizemos 
estudos para conhecer o parque e estu-

dar todos os aspetos que podiam ser va-
lorizados, numa segunda fase partimos 
para a qualificação, com a estratégia das 
rotas espalhadas pelo território e a lim-
peza das margens dos rios que já come-
çamos a fazer com alguns projetos. Para 
acentuar não só a promoção como a qua-
lificação deste território é importante 
que tenhamos o Governo ao nosso lado 
para nos apoiar financeiramente e conti-
nuar a promover e sobretudo a qualificar 
este parque”.

A visita da Secretária de Estado do Tu-
rismo passou ainda pelos municípios de 
Gondomar e Valongo, terminando na Sede 
do Parque das Serras do Porto, em Valon-
go, com a visualização de um vídeo sobre o 
projeto e a degustação de produtos locais.

Rota do Românico
é um projeto

de referência nacional
Em Paredes, a Secretária de Estado do 

Turismo elogiou ainda outro projeto matriz 
da região, a Rota do Românico, que classifi-
cou como “um projeto inspirador para a 
região e para o país”.

“Mais do que um projeto inspirador 
para a região entendo que pode e deve 
ser um projeto inspirador para o país e, 
quem sabe, a nível internacional tam-
bém”. 

A governante tinha estado reunida du-
rante a manhã com os responsáveis da Rota 
do Românico, no Centro de Interpretação, 
em Lousada, e destacou o vasto trabalho 
desenvolvido no projeto que pode ser ins-
pirador para outras Rotas e Trilhos que es-
tão a ser trabalhados a nível nacional. 

“A Rota do Românico começou com 
seis municípios, nesta altura tem 12 e 
existem boas perspetivas para se junta-
rem mais nove. Isso só demonstra o cará-
ter, a dimensão viva e a força do projeto 
que suscita tanto interesse por parte dos 
municípios”, rematou.

PUBPUB
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ABanda de Música de Baltar 
assinalou, no passado dia 5 
de outubro, 160 anos de exis-
tência com uma cerimónia 

simbólica que contou com a presença do 
presidente da junta de Baltar, Jorge Coelho, 
o novo pároco da freguesia, José Coelho, 
membros da direção e patrocinadores.

A Banda de Baltar é atualmente consti-
tuída por 60 elementos, com direção musi-
cal do maestro Benjamim Vieira.

Durante a manhã, foi apresentada aos 
músicos a nova direção, presidida por Ar-
ménio Sousa, seguindo-se uma homena-
gem ao ex-presidente, Delfim Santos.

Em dia de aniversário, foram ainda lem-
brados os antigos músicos e anteriores diri-
gentes que fazem parte da história da asso-

Banda de Música de Baltar assinalou 160 anos 
com homenagem a antigos músicos e dirigentes

ciação. As comemorações terminaram com 
um mini concerto que reuniu os 60 músicos 
da banda de Baltar.

Ao Paredense, o presidente da direção, 
Arménio Sousa, destacou a história e o vas-
to reportório musical da instituição, que 
muito fez em prol da cultura do concelho.

“Esta associação já contou com mais 
de 300 músicos ativos e fazia festas to-
dos os fins-de-semana, sendo conheci-
da em todas as freguesias do concelho. 
O reportório tem sido constantemente 
melhorado com novos temas compostos 
por músicos da nossa banda que têm for-
mação musical académica”.  

Futuro passa pela
escola de música

Num ano atípico em que a pandemia 
levou ao cancelamento de todos os espe-
táculos e atuações que a Banda de Baltar 
tinha agendados, Arménio Sousa garante 
que a instituição conseguiu manter as con-
tas em dia, apesar das dificuldades.

“Costumamos fazer 20 festas por 
ano, e foram todas canceladas. E acho 
que antes de setembro do próximo ano 
não vai ser possível   a banda participar 
em qualquer festividade. Mas apesar de 
todas as dificuldades conseguimos ter 
as contas em dia e não dever nada a nin-
guém, graças ao apoio dos nossos patro-
cinadores”. 

A pandemia obrigou ainda a instituição 
a adaptar o espaço da nova sede para a 
realização dos ensaios da banda, cumprin-
do todas as normas de segurança impostas 
pela Direção-Geral de Saúde (DGS). “Qui-

semos manter o contacto entre as pes-
soas e esperamos que no próximo ano, 
na Páscoa, possamos fazer um concerto 
em Baltar. Era um desejo meu. Vamos 
ver como as coisas correm. Até lá vamos 
aproveitar todos os recursos e apoios 
que temos para apostar em novos instru-
mentos e na renovação da nossa sede”, 
frisou o dirigente.

Outro dos objetivos será manter a apos-
ta na formação de novos músicos. A escola 
de música da Banda de Baltar tem atual-
mente 26 alunos e a meta da direção é che-
gar aos 100 elementos.

“Em breve vamos ter uma reunião 
com a diretora do centro de dia de Bal-
tar para agendarmos visitas regulares 

ao centro, com os músicos, para darmos 
a conhecer o nosso trabalho e cativar os 
jovens para a escola de música. O nosso 
objetivo era chegar aos 100 alunos até 
ao final do mandato”. 

A Associação Cultural e Musical de Bal-
tar foi fundada em 1860 por habitantes da 
freguesia. Do historial da Banda de Baltar, 
recorda-se que em meados dos anos 30, 
Alcino Coelho de Sousa, assumiu a direção 
da Banda, tornando-a numa das melhores e 
mais prestigiadas, tendo sido extinta vinte 
anos depois. Em 1989, Fernando de Freitas 
Nogueira reergueu a Banda de Baltar.

Em 2017, nas comemorações dos 157, a 
banda passou para a nova sede, localizada 
na antiga Escola Primária de Baltar.

PUB
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Foi inaugurado no passado 
dia 4 outubro, o novo pavi-
lhão multiusos de Astromil, 
“uma infraestrutura há 

muito ansiada pela população local, 
para a implementação do desporto 
e da cultura na freguesia.”, sublinha o 
presidente da junta, José Moreira.

O equipamento, que anterior-
mente funcionou como polidespor-
tivo, foi transformado num pavilhão 
multiusos, sendo equipado com as 
valências necessárias para receber 
diversos eventos desportivos e cul-
turais e atividades recreativas. 

Segundo o autarca, o espaço 
será utilizado por várias coletivida-
des desportivas da freguesia, como 
as Casas Adriano Astromil, de atle-
tismo, e a Associação Desportiva de 

Astromil já tem pavilhão multiusos Capela mortuária de Duas
Igrejas já foi inaugurada

A Capela Mortuária de Duas Igrejas foi inaugurada este domingo, 11 ou-
tubro. Segundo a autarquia, trata-se de “uma obra necessária e há muito 
desejada pela comunidade local”.

A obra implicou um apoio da autarquia de cerca de 110 mil euros. 
Na cerimónia estiveram presentes o presidente da câmara de Paredes, 

Alexandre Almeida, e vereadores, o Presidente da Assembleia Municipal, 
José Batista Pereira, o presidente da junta, António de Bessa Oliveira, ele-
mentos do executivo e da assembleia de freguesia e ainda o presidente da 
Associação de Solidariedade Social de Duas Igrejas.

As instalações foram benzidas pelo Padre Marcelino Teixeira de Freitas. 

Astromil, que formou recentemente 
uma equipa de futsal, mas também 
por outras instituições vizinhas, 
como o clube Promov Andebol.

“A obra acabou por demorar 
mais tempo por causa da pande-
mia, mas o importante foi conse-
guido graças à câmara municipal. 

Estamos a preparar-nos para for-
mar uma equipa de andebol femi-
nino e futuramente Astromil irá ter 
pelo menos o futsal e o andebol 
feminino para aproveitar estas in-
fraestrutura. O espaço poderá tam-
bém ser aproveitado para qualquer 
atividade cultural ou religiosa e até 
para futuros aniversários de crian-
ças”, frisou José Moreira.

A obra foi realizada pela autar-
quia, com o apoio do IPDJ - Instituto 
Português do Desporto e Juventude, 
no âmbito do PRID- Programa de Rea-
bilitação de Instalações Desportivas. 

Na cerimónia estiveram presentes 
o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, os vereadores da autarquia, 
o diretor regional do Instituto Portu-
guês do Desporto e Juventude, Vítor 
Dias, o presidente da Associação Des-
portiva e Cultural de Astromil, Jorge 
Gomes, e também os presidentes da 
Federação de Andebol de Portugal, 
Miguel Laranjeiro, e da Associação de 
Andebol do Porto, Paulo Martins.

Texto

HELENA NUNES



9Quinta-feira 15 de outubro de 2020 Sociedade

Foi aprovado por unanimidade, pela as-
sembleia municipal no passado dia 25 setem-
bro, a versão � nal do regulamento do Parque 
Empresarial Baltar-Parada.

Segundo a autarquia, o documento esta-
belecerá as regras que vão disciplinar a insta-
lação, gestão e funcionamento do parque.

Foi em julho deste ano que o município 
de Paredes adquiriu a totalidade do Parque 
Empresarial Baltar-Parada à Associação Em-
presarial de Portugal, para permitir a sua 
gestão, dinamização e expansão e que as 17 

Município volta a emitir licença
 para queimas e queimadas

A Câmara Municipal de Paredes já voltou a emitir licenças de uso de 
fogo para queimas e queimadas, depois de ter terminado o período crí-
tico de incêndios.

A autorização para o uso do fogo para fazer fogueiras, queima de so-
brantes e queimada extensiva deve ser pedida no balcão único do muni-
cípio ou na junta de freguesia.

 O Serviço Municipal de Proteção Civil de Paredes recomenda 
que "deve evitar queimar grandes áreas de uma só vez, uma vez que 
di� culta o controlo do fogo. Solicita-se que avalie e escolha o ponto 
de início da queimada para que queime a área pretendida, sem cau-
sar qualquer risco para os terrenos vizinhos".

Paredes cria oportunidades de trabalho 
para pessoas com mais de 55 anos

O Município de Pa-
redes está a desenvolver 
uma parceria com a Asso-
ciação 55+ com o objetivo 
de criar oportunidades de 
trabalho para a população 
do concelho com 55 ou 
mais anos que pretendam 
ser prestadores de servi-
ços locais.

Segundo a autarquia, 
a iniciativa é dirigida a 
pessoas desempregadas 
ou reformadas, mas que ainda sejam capazes de trabalhar. Neste projeto, 
as pessoas com mais de 55 anos podem prestar diversos serviços locais, 
desde confecionar e distribuir refeições, fazer jardinagem, acompanha-
mento de crianças, acompanhamento de pessoas sós, cuidar de animais 
de estimação, aulas música, pequenas reparações, etc.

As inscrições podem ser feitas em www.55mais.pt.

GNR recupera peças de ouro
furtadas de residência

O Núcleo de In-
vestigação Criminal 
(NIC) de Pena� el 
identi� cou um ho-
mem de 30 anos, 
pelo crime de furto 
em residência e recu-
perou peças de ouro 
furtadas.

No furto, realizado no dia 3 de outubro, foram furtados diversos obje-
tos em ouro e outras peças de bijuteria. 

Segundo a GNR, o principal suspeito do furto tem antecedentes cri-
minais pela prática de crimes da mesma natureza e por crimes de vio-
lência domestica, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos ao 
Tribunal Judicial de Paredes.

Parque empresarial 
Baltar-Parada com

regulamento aprovado
empresas atualmente instaladas “se sintam 
confortáveis para desenvolverem a sua 
atividade, prestigiando o Concelho de Pa-
redes”, refere a nota de imprensa.

A zona industrial tem ainda por ocupar 
cerca de 17,2 hectares. Além da redução de 
taxas o documento prevê a criação de “exce-
lentes condições de infraestruturação para 
conseguir atrair a � xação de mais empre-
sas investidoras”, acrescenta o município.

O regulamento será publicado no Diário da 
República e entrará em vigor a partir dessa data.

A Santa Casa da Mise-
ricórdia de Paredes 
comemorou, no pas-
sado dia 9, os 100 

anos de vida de Josefina Silva, a 
utente do Lar Elias Moreira Neto 
com mais idade.

O aniversário foi comemorado 
de forma simples, devido às limi-
tações impostas pela pandemia. 
Alguns familiares estiveram pre-
sentes para cantar os parabéns, 
mas só o puderam fazer do lado 
de fora da portaria. 

“Colocamos bolo e champa-
nhe, estabelecemos ligação te-
lefónica e cantamos nós os pa-
rabéns no interior e a família do 
lado de fora da portaria. A dona 
Josefina comeu o bolo com sa-
tisfação”, garantiu Susana Pelota, 
assistente social da instituição.

Apesar de já depender de ter-
ceiros e ter grandes dificuldades 
de audição, Josefina Silva não 
apresenta grandes problemas de 
saúde e toma “pouquíssima me-
dicação”.

Nascida em Silveiras, freguesia 
de Beire, concelho de Paredes, a 9 

Utente da Misericórdia de Paredes
comemorou 100 anos de vida
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de outubro de 1920 foi tecedeira 
e teve uma mercearia em Cristelo. 
Casou aos 19 anos, tendo três � lhos, 
um já falecido.

Em 1957 veio viver para Pare-
des, na rua ao fundo da Misericór-
dia, passando a dedicar-se às ta-
refas do lar e aos filhos. Em 1965 
mudou-se para Santeais para casa 
de uma irmã, mas voltou a Pare-
des seis anos mais tarde, passan-
do a viver em casa própria situada 
no Monte da Passagem.

Entrou para a Misericórdia de 
Paredes em março de 2011, dois 
anos depois de o marido ter fale-
cido, com 90 anos. “Os filhos pro-
puseram-lhe que viesse para o 
Lar e ela aceitou. Integrou-se 
muito bem, tendo convivido no 
Lar com uma irmã mais nova, 
que também foi utente da Ins-
tituição e que já faleceu. Quan-
do veio e durante anos o que 
mais gostava era de ir à praia, 
ir à missa todos os dias, tomar 
café com “cheirinho” e de doces. 
Sempre gostou muito de andar 
e até dormir de chapéu e conti-
nua a fazê-lo, de usar óculos de 
sol (ainda agora os colocamos 
de vez em quando), e de usar 
bijutarias”, recorda a responsá-
vel, garantindo que “sempre foi 
uma pessoa muito querida e 
que desfrutava do que gostava 
com muita intensidade e prazer 
que era visível a todos que con-
viviam com ela”.

Apesar de já ter perdido o ma-
rido e um filho, Josefina Silva tem 
sete netos e seis bisnetos e o ca-
rinho e afeto de todas as funcio-
nárias do Lar da Misericórdia de 
Paredes com quem convive dia-
riamente há nove anos.
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História do concelho durante a Primeira República
publicada em livro por investigador paredense

Paredes e a Primeira República é o título do mais recente livro publicado pelo paredense Ivo Rafael Silva, autor de várias monogra� as e outras obras publicadas no concelho.
Depois de ser apresentado o� cialmente na cerimónia do 110.º aniversário da Implantação da República, realizada na câmara de Paredes, O Paredense esteve à conversa 
com o autor para saber como foi vivido a nível local este período conturbado da história do país.

Como surgiu o interesse de escre-
ver este livro?

Aquando da elaboração do li-
vro Paredenses na Grande Guerra 

(2017) entendi que, mais do que a listagem e 
biogra� a dos combatentes, era necessário fazer 
um enquadramento da realidade em que vi-
viam aqueles homens. Que era preciso explicar 
que mundo era aquele, que país era aquele e, 
naturalmente, que concelho era aquele durante 
os anos da guerra. Por isso foi feito um capítulo 
introdutório, chamado precisamente «Paredes 
e a Primeira República», que para aquele livro 
foi apenas uma abordagem resumida das suas 
principais circunstâncias. Ao analisá-lo percebi 
que estava perante um período de enorme ri-
queza histórica e que era imperativo aprofundar. 

A obra aborda as especi� cidades locais 
entre o período da implantação da Repú-
blica (1910) e a instauração da ditadura mi-
litar (1926). Como foram vividos estes anos 
a nível local?

Eu digo no livro que a Primeira Repúbli-
ca foi um «soco no estômago» do conserva-
dorismo paredense. Tanto do ponto de vista 
político, em que a mudança de regime obri-
ga naturalmente a uma mudança abrupta 
de protagonistas nos órgãos locais, mas so-
bretudo do ponto de vista social e religioso, 
ao provocar uma guerra civil intermitente 
que teve aqui repercussões bastante gra-
ves. De repente, é implantado um regime 
que diz a um povo profundamente católi-
co – e maioritariamente analfabeto – que 
aquele Deus no qual sempre acreditaram 
pura e simplesmente não existia. Um regi-
me que veio interditar procissões, prender 
padres, acabar com feriados religiosos, calar 
os sinos das igrejas e, muitas vezes, cometer 
a heresia de substituir o sagrado por festas 
ditas “cívicas” e de cunho maçónico. Sabe-
mos que, entre 1910 e 1917, Paredes foi dos 
concelhos do país que mais conflitos teve 
por motivos de natureza religiosa. Foi um 
período intenso e conturbado, que opôs 
sobretudo o clero à República, sendo que o 
povo maioritário de Paredes escolheu sem-
pre estar do lado dos párocos e da Igreja.

“A Primeira República foi
um «soco no estômago» do

conservadorismo paredense”

Paredes, como refere, foi um dos pal-
cos mais turbulentos da con� ituosidade 
religiosa que se viveu. Quais os episódios 
mais marcantes?

Houve vários episódios de insubordina-
ção e resistência à republicanização em cur-
so, mas o 30 de Setembro de 1911 foi, sem 
sombra de dúvidas, o mais grave. Provocou 
duas mortes, vários feridos e dezenas de 
detenções. O edifício dos Paços do Conce-
lho esteve cercado por centenas de pessoas 
armadas com alfaias agrícolas, e que tinham 
sido instigadas à rebelião por sacristães e 
alguns párocos. Embora com menor gravi-
dade, mas igualmente sintomáticos, há ain-
da a destacar o caso de Vandoma, no qual o 

povo impediu o administrador de prender o 
seu pároco, ou ainda uma recepção ruidosa 
e pró-monárquica na tomada de posse da 
primeira junta republicana de Rebordosa. 
Outra questão marcante do período, mas 
não relacionada com a religião, foi a possibi-
lidade real de Paredes perder para Paços de 
Ferreira a sua freguesia mais populosa: Lor-
delo. Esteve muito perto de acontecer, só foi 
evitada na última instância (Senado da Re-
pública), e podia ter mudado para sempre a 
história do concelho de Paredes e, claro está, 
também de Paços de Ferreira.

Que � guras da sociedade paredense se 
destacaram neste período?

Do lado dos republicanos, ou dos novos 
protagonistas políticos locais, é incontor-
nável destacar a � gura de António Augusto 
Gonçalves de Carvalho, a mais extraordinária 
personalidade do período, o «primeiro dos 
republicanos de Paredes», o homem de proa 
do republicanismo local. Ainda nesse grupo 
destacaram-se «históricos» como Joaquim 
Ferreira Barbosa (administrador «afonsista»), 
António Portocarrero Teixeira de Vasconce-
los (deputado e grande responsável político 
pela manutenção de Lordelo em Paredes), 
ou Adriano Moreira de Castro (mais mode-
rado, da linha «evolucionista»). Importa tam-
bém nomear o republicano e maçon Djalme 
de Azevedo, uma � gura com relevância his-
tórica em Paredes, antes e depois de 1910, a 

ponto de ter tido o feriado municipal em sua 
honra. Do lado oposto, isto é, do lado conser-
vador e religioso, os padres Silva Gonçalves 
(de Vandoma), Silva Machado (de Gandra) 
ou João Mateus (de Vilela) estiveram na linha 
da frente da resistência local ao jacobinismo. 
Há ainda que referenciar políticos como José 
Augusto de Magalhães (republicano «adesi-
vo»), ou Belmiro Augusto de Oliveira (monár-
quico), entre outros.     

Como foi retratada a queda da Primeira 
República pela imprensa local?

O jornal O Novo Paredense, que era afecto 
ao Partido Radical Republicano (e que apesar 
do nome, nada tinha que ver com o jacobinis-
mo afonsista), congratulou-se com o golpe 
de 28 de Maio. Queriam livrar-se do governo 
«democrático» de António Maria da Silva, que 
até apelidavam de «governo de ditadura» e 
acabaram por aplaudir a instauração do ver-
dadeiro regime ditatorial.

No livro refere que mesmo após a que-
da da ditadura, em 1974, o concelho igno-
rou aquele que foi um dos períodos mais 
agitados e interessantes da sua história. 
Porquê? 

Em relação ao antes de 1974, não há 
aqui novidade no tratamento da história e 
da sua rememoração oficial. A propaganda 
do Estado Novo teve duas atitudes para com 
o período da Primeira República: ou tratava 

da sua ocultação, porque ideologicamente 
não interessava; ou então falava nele para 
o diabolizar e estigmatizar. Quanto mais ne-
gro fosse o período anterior, mais se amplia-
va a imagem “salvífica” do que veio a seguir. 
Isso sucedeu a nível nacional e também 
local. Agora, a agravante é precisamente a 
situação ter-se mantido mesmo depois de 
1974. E aqui há que dividir as coisas entre os 
que têm responsabilidades políticas de sal-
vaguardar o passado, e os que têm apenas 
o direito de o estudar e divulgar. O municí-
pio acomodou-se ao estabelecido e fez da 
«Monografia de Paredes» o «alfa e ómega» 
da história local. Só o que lá estava é que 
era importante e só daí advinha a legitimi-
dade histórica para as homenagens, para as 
escolhas toponímicas, etc. Quanto ao traba-
lho de historiadores e investigadores, e aqui 
não se trata de culpabilizar quem ou o que 
quer que seja, os poucos que o fizeram op-
taram por privilegiar a abordagem a épocas 
mais recuadas ou até mais recentes. Propo-
sitadamente ou não, voluntariamente ou 
não, a verdade é que, aqui chegados, aque-
les interessantíssimos e reveladores 16 anos 
entre 1910 e 1926 nunca mereceram uma 
atenção historiográfica sistematizada. Este 
livro vem, assim, trazer algumas respostas e 
também levantar novas interrogações.

“Aqueles 16 anos entre 1910 e 
1926 nunca mereceram uma

atenção historiográ� ca
sistematizada. Este livro vem 

trazer algumas respostas
e levantar novas interrogações”

O 110.º aniversário da Implantação da 
República foi assinalado num ano marca-
do pela pandemia que afetou o mundo e o 
nosso país. Há paralelismos que se podem 
traçar entre estes dois períodos distintos 
da história, mas igualmente conturbados?

Quando aí por meados do ano passado 
escrevi o artigo sobre a «In� uenza Pneumóni-
ca» ou «gripe espanhola» de 1918, estava lon-
ge de imaginar que iria apresentar o livro de 
máscara, com plateia limitada e num contex-
to pandémico com semelhanças evidentes. 

Muito embora os dados não sejam tão 
clari� cadores quanto desejaríamos para apre-
sentarmos uma análise mais assertiva, a ver-
dade é que não deixa de ser impactante ver 
que algumas freguesias do concelho, tanto na 
parte norte como na parte sul, tiveram, nesse 
ano fatídico, mais do dobro da média de óbi-
tos que vinham registando até ali. 

Há várias diferenças de contexto, como 
sempre há nas várias fases da história, mas 
destaco sobretudo uma: o vírus que provocou 
a crise de 1918 só foi descoberto muito mais 
tarde, já na década de 30. O primeiro genoma 
do vírus da covid-19 foi sequenciado ao � m 
de poucos dias e hoje já há mais de 400 geno-
mas identi� cados. 

Se há pouco tempo atingimos o 1 mi-
lhão de mortos a nível mundial com a actual 
pandemia, talvez seja elucidativo dizer que o 
número de vítimas da «gripe espanhola» terá 
sido 50 vezes superior (entre 50 a 100 milhões 
de vítimas mortais).
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No discurso comemora-
tivo do 110.º aniversário da 
Implantação da República, as-
sinalado com uma cerimónia 
nos Paços do Concelho, o pre-
sidente da câmara de Paredes 
garantiu que o concelho vive 
atualmente "um período po-
sitivo de desenvolvimento 
apesar das di� culdades im-
postas pela pandemia da 
Covid-19". “Temos um con-
junto de projetos e obras 
em curso e uma câmara com 
contas controladas como 
já não acontecia há muitos 
anos. As nossas instituições 
desdobram-se em iniciati-
vas de grande relevo. As es-
colas têm tido um trabalho 
notável e os nossos empre-
sários fazem tudo para ven-
cer esta crise que começou 
por ser de saúde, mas atin-
ge gravemente a economia”,
frisou.

No seu discurso, Alexan-

Concelho vive “período positivo de
desenvolvimento” apesar da pandemia

dre Almeida começou por 
referir que "a história dos 
povos se faz por ciclos de 
avanço e de retrocesso, 
onde estiveram presentes 
homens concretos que fo-
ram capazes de fazer com 
que as coisas aconteces-

sem", destacando em parti-
cular a � gura de José Guilher-
me que “fez história pela 
nossa terra”.

O autarca defendeu 
ainda que "o 25 de abril 
de 1974 herdou o que 
de melhor teve o regime 

republicano de 1910", a 
liberdade para todos, a li-
berdade de expressão, de 
reunião e de imprensa, a 
liberdade religiosa e de en-
sino, a liberdade sindical, a 
liberdade de circulação, im-
portação e exportação.

O c o m a n -
dante dos 
b o m b e i r o s 
v o l u n t á r i o s 

de Paredes, José Morais, é 
candidato à presidência da 
Federação de Bombeiros do 
Distrito do Porto.

As eleições para os 
novos órgãos sociais da 

instituição para o triénio 
2021/2023 ainda não têm 
data definida, mas deverão 
acontecer no final de no-
vembro.

Em declarações ao PA-
REDENSE, José Morais ga-
rantiu que se candidata 
devido “ao longo percurso 
que tem nos bombeiros, 
exercendo cargos em di-
ferentes entidades envol-
vidas na área da proteção 

e socorro”.
José Morais trabalhou 

no extinto Serviço Nacional 
de Bombeiros, que se fun-
diu com a atual Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, 
é comandante dos bombei-
ros voluntários de Paredes 
há 20 anos e exerceu fun-
ções de vice-presidente na 
Liga Portuguesa de Bom-
beiros durante nove anos.

“Todo este manan-

cial de experiência que 
fui acumulando ao longo 
dos anos deu-me o co-
nhecimento e a experiên-
cia necessária para puder 
abraçar uma candidatura 
a uma Federação fortíssi-
ma no nosso país, com o 
objetivo de dinamizar a 
Federação numa atitude 
inclusiva”, acrescenta o co-
mandante.

José Morais defende 
que é necessário unir as 
“tropas” para que todos 
façam parte das soluções. 
“Senti uma forte base de 
apoio para imprimir algu-
ma mudança nos órgãos 
da Federação que são ge-
ridos, há muitos anos, pe-
las mesmas pessoas.

A equipa que o acom-
panha “tem uma abran-
gência global e distrital”,
sendo composta por presi-
dentes de direção e coman-
dantes de todo o distrito. 
José Morais defende que 
“o sector dos bombeiros 
ficou ainda mais fragili-
zado pela pandemia” e 
que “é premente fazer um 
acompanhamento muito 
próximo das 47 estruturas 
de bombeiros do distrito 
do Porto”.

José Morais é candidato à Federação
de Bombeiros do Distrito do Porto
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Bombeiros de Lordelo têm uma
nova viatura de comando tático 
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Os bombeiros voluntá-
rios de Lordelo têm 
uma nova viatura 
de comando tático, 

oferecida pela empresa Justa e Car-
neiro e que vem reforçar a frota da 
corporação.

O veículo foi benzido no do-
mingo, 11 outubro, pelo Padre Rui 
Pinheiro, numa cerimónia em que 
estiveram presentes várias entida-
des, incluindo o presidente da câ-
mara de Paredes, Alexandre Almei-
da, e vereadores, o presidente dos 
bombeiros de Lordelo, Miguel Fer-
reira, o comandante da corporação, 
José Freitas, e o presidente da junta, 
Nuno Serra. 

Ao PAREDENSE, o presidente da 
direção dos bombeiros, Miguel Fer-
reira garantiu que esta viatura vem 
reforçar a capacidade de resposta 
da corporação. “Tínhamos uma 
viatura de comando tático que 
não era a mais adequada para o 
serviço e, por isso, vem colmatar 
uma necessidade que existia. A 
viatura anterior vai ser libertada 
para outras coisas e esta servirá 

a função de comando tático”, ex-
plicou o dirigente, agradecendo à 
empresa Justa e Carneiro o apoio 
que já tem dado aos bombeiros de 
Lordelo. “Estamos muito satisfei-
tos. É com estes apoios que nós 
ganhamos coragem e força para 
fazer um trabalho melhor. Se não 
tivéssemos estas empresas a co-
laborar connosco seria mais difí-
cil. Só temos a agradecer”.

Obras do novo 
quartel devem

arrancar em
novembro

A cerimónia de bênção da nova 
viatura esteve enquadrada no 50.º 
aniversario da corporação que foi as-
sinalado em maio, de forma simbóli-
ca, devido à pandemia da Covid-19. 
Também no âmbito do aniversário, 
será ainda lançada, no início do pró-
ximo mês, a primeira pedra do novo 
quartel da corporação.

O edifício � cará situado junto 
ao posto da GNR em Lordelo e terá 
uma área total de 5.407 metros 
quadrados. Miguel Ferreira garante 

que “o projeto está na fase � nal”,
faltando apenas a licença camará-
ria para avançar com as obras. “No 
próximo mês devemos avançar 
com as obras, logo após o lança-
mento da primeira pedra”, subli-
nha o dirigente, assumindo que o 
antigo quartel já não tinha as con-
dições necessárias para receber os 

bombeiros e apresentava também 
vários problemas de in� ltrações.
“Foi isso que nos obrigou a pen-
sar em construir um quartel novo 
para dar mais condições aos bom-
beiros para que eles possam pres-
tar um melhor serviço”.

A obra irá custar 1,8 milhões de 
euros e deverá estar concluída no 

PUB
PUB
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� nal do próximo ano. 
Segundo a autarquia, na mensa-

gem que proferiu aquando da bên-
ção da viatura, o presidente da câ-
mara de Paredes destacou o apoio 
� nanceiro que a Câmara de Paredes 
irá disponibilizar para a construção 
do novo quartel dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo.
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Adelegação de Vilela da Cruz 
Vermelha Portuguesa benzeu, 
no passado dia 3 outubro, três 
novas viaturas que vão contri-

buir para requalificar o parque automóvel e 
dotar a instituição de meios renovados que 
permitem garantir e prestar um melhor so-
corro à população.

 A ambulância de emergência pré-hos-
pitalar foi oferecida e apadrinhada pela 
câmara municipal de Paredes e as duas 
ambulâncias de transporte de doentes não 
urgentes foram apadrinhas pela Fibromade 
e Justa e Carneiro Eletrodomésticos, duas 
empresas que já têm colaborado com di-
versas outras instituições do concelho.

O presidente da delegação, Joaquim 

Novas ambulâncias da Cruz Vermelha de Vilela
apadrinhadas pela câmara e empresas do concelho 

Dias, agradeceu aos padrinhos das viatu-
ras, que vão “permitir melhorar o serviço 
prestado à comunidade”.

“O nosso parque automóvel está a 
precisar de ser renovado e estas viaturas 
vêm melhorar as condições que temos 
para transportar os nossos doentes”, dis-
se o dirigente, salientando que a instituição 
atua nas freguesias de Vilela, Duas Igrejas, 
Cristelo e Sobrosa, em Paredes,  mas tam-
bém Arreigada e Modelos, no concelho de 
Paços de Ferreira

“Agradeço ao presidente da câmara 
e ao vereador Elias Barros que desde o 
início se empenharam neste processo e 
também às empresas Fibromade e Justa 
e Carneiro pela colaboração e apoio que 
têm dado à instituição”.

Joaquim Dias sublinhou a importância 
deste gesto numa altura em que as condi-

ções se agravaram por força da pandemia 
da Covid-19. “As despesas com materiais 
de proteção individual e de desinfeção, 
por exemplo, aumentaram. As dificul-
dades são maiores evidentemente, daí a 
importância de agradecer a quem, mes-
mo nesta altura de dificuldades, não dei-
xou de nos abrir a porta para ajudar”.

A delegação de Vilela da Cruz Verme-
lha conta atualmente com 80 voluntários 
e 10 viaturas, três de emergência e sete de 
transporte de doentes. 

Melhoria do socorro 
prestado à população

A ambulância de emergência pré-hos-
pitalar oferecida pela câmara de Paredes 
foi totalmente equipada e conta com mais 
um desfibrilhador e alguns equipamentos, 
explicou o presidente Alexandre Almeida. 

“A viatura vem reforçar a capacidade 
de resposta da delegação na emergência 
hospitalar, mas também no apoio à co-
munidade, no cumprimento daquilo que 
são os seus desígnios e a sua missão”, fri-
sou o autarca na cerimónia em que esteve 
presente com o vice-presidente, Francisco 
Leal, e os vereadores Elias Barros e Paulo 
Silva.

Depois da bênção das viaturas, Domin-
gos Barros, presidente da Fibromade, sub-
linhou “os tempos difíceis que estamos 
a viver, tanto a nível económico como 
de saúde pública, provocados por esta 
terrível pandemia que a todos causa 
grandes complicações, aumentando as 
dificuldades às pessoas e famílias mais 
desprotegidas e até às instituições que 
se dedicam a apoiar e a resolver os seus 
problemas”.

“Ao longo dos anos nunca esquece-
mos o nosso concelho e foi com a maior 
honra e respeito que estivemos ao lado 
desta grande instituição da Cruz Verme-
lha de Vilela que também serve o seu 
povo”, disse o empresário ao PAREDENSE.

A empresária Justa Carneiro sublinhou 
também a importância de ajudar a pro-
mover o desenvolvimento do território, 
apoiando as instituições que ajudam a po-
pulação do concelho. 

“Já ajudávamos muitas empresas so-
bretudo em Lordelo. Ao ajudar estamos 
também a contribuir para o crescimento 
da instituição e da própria comunidade”, 
frisou a empresária, cuja empresa familiar 
está fixada na zona industrial de Lordelo 
há cinco anos. “Com a mudança aumen-
tamos as vendas e também a nossa ca-
pacidade de ajudar quem também nos 
ajuda”, acrescentou.
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Pedro Ferreira abandonou o co-
mando técnico da equipa do 
Aliados de Lordelo após a derrota 
em casa, no último domingo, com 

o Barrosas. A decisão foi anunciada num co-
municado publicado na página do facebook 
do clube e con� rmada pelo técnico ao nosso 
jornal.

“Em conversa com o presidente e tam-
bém com a direção decidi que seria melhor 
para os destinos do clube a minha saída. 
Porque os resultados não aparecem, há in-
vestimento, é preciso receitas e patrocínios 
e com o clube a não ganhar é difícil come-
çar a entrar esse tipo de receitas. O futuro 
a Deus pertence e só desejo o melhor ao 
Aliados de Lordelo, porque foi um clube 
onde dei tudo, mas que também me deu 
tudo a mim”.

Pedro Ferreira a� rmou que a decisão foi 
tomada por “mútuo acordo” e que espera 
que o Aliados de Lordelo encontre um subs-
tituto que consiga trazer também alguma da 
sorte que tem faltado à equipa. 

“Temos feito das tripas coração para 
ganhar jogos, mas quando não somos ba-
fejados pela sorte a única solução é procu-
rar outro treinador que consiga trazer esse 
factor à equipa”. 

A derrota em casa na última jornada fren-
te ao Barrosas pode ter ditado a saída do téc-
nico. A partida da 4.ª jornada da Divisão de 
Elite da Associação de Futebol do Porto ter-
minou com a derrota por 1-2, resultado que o 
treinador considerou injusto.

“Ficava triste se a equipa não criasse 
oportunidades, mas estivemos 85 minu-
tos encima do adversário e criamos várias 
oportunidades de golo. O Barrosas foi qua-
tro vezes à nossa baliza, mandou uma bola 
à trave e faz dois golos". 

Mário Rocha demitiu-se do co-
mando técnico do Aliança de 
Gandra, atual 12.º classi� cado 
da Divisão de Elite da Asso-

ciação de Futebol do Porto. O treinador que 
estava no Aliança de Gandra há nove épocas 
já não orientou a equipa no jogo do passado 
domingo, 11 outubro, em Freamunde.

Mário Rocha deixou o Gandra na sexta-
-feira e em declarações ao PAREDENSE justi-
� cou a saída com “situações estranhas” que 
aconteceram numa reunião do clube. 

“Não foi só uma situação foram várias. 
Tudo o que se passou nessa reunião foi men-
tira. As coisas devem ser resolvidas inter-
namente no clube. Não merecia sair desta 
forma”, lamentou o treinador, de 48 anos, que 
estava no Aliança de Gandra há quase 14 anos, 
nove deles enquanto treinador da equipa sénior.

“Só tenho a agradecer aos jogadores, 
aos sócios e patrocinadores, a toda a es-
trutura do futebol sénior que trabalhou 
comigo e à direção. Isto tem-me desgasta-
do muito. São 14 anos ligado ao clube que 
amo e ao qual dediquei muitos anos”.

Mário Rocha assegura que não vai voltar ao 
futebol tão cedo, seja como treinador ou diri-
gente, e que pretende dedicar mais tempo à fa-
mília. “Estou no futebol há 34 anos, primeiro 
como jogador e depois como treinador. Não 
é fácil terminar assim uma ligação de tantos 
anos, mas neste momento sinto que a minha 
� lha e a minha esposa precisam de mim e 
quero recuperar o tempo perdido”. 

O � lho do técnico, o médio André Rocha, 
também deixou de fazer parte do plantel do 
clube. 

Num comunicado publicado na segun-
da-feira no Facebook, o Aliança de Gandra 
con� rmou que após uma reunião realizada na 
sexta-feira, Mário Rocha entendeu não haver 
condições para continuar à frente da equipa 

Divisão Elite da AF Porto

Pedro Ferreira já não é treinador
do Aliados de Lordelo
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"Temos sido assombrados por tudo 
menos pela sorte. Têm sido lesões atrás de 
lesões e expulsões. Ontem tivemos mais 
uma infelicidade logo aos cinco minutos 
em que sofremos um golo e aos 10 minutos 
� camos sem o Jorginho, com uma lesão no 
joelho”, frisou o técnico, assumindo que os 
jogadores foram "os grandes obreiros que 
remaram contra esta maré negativa". 

Pedro Ferreira estava no Aliados de Lorde-
lo desde janeiro do ano passado, tendo suce-
dido a Juvenal Brandão no comando técnico 
da equipa.

Recorde-se que o Aliados de Lordelo ain-
da não conseguiu vencer esta época. Em qua-
tro jornadas a equipa lordelense soma três 
empates e uma derrota, ocupando a 14.ª po-
sição da tabela classi� cativa, com três pontos.

Treinador adjunto substitui
Mário Rocha no  Aliança de Gandra
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sénior. “Apesar dos esforços da direção em 
manter o Mister, o mesmo não acedeu e a� r-
mou que a partir daquele momento não se-
ria mais treinador do clube”, lê-se no comu-
nicado, onde o Gandra agradece o empenho 
do treinador e lembra que o mesmo � cará para 
sempre ligado aos maiores êxitos do clube, 
cujo ponto alto foi o título de campeão da Divi-
são D`Elite Pró Nacional na época 2015/2016 e 
o acesso à Taça de Portugal e ao Campeonato 
Nacional de Seniores.

Ao PAREDENSE, o presidente do clube, João 
Moreira, con� rmou, entretanto, que o treinador 
adjunto Márcio Rocha, que já esteve no banco, 
no domingo, na derrota em Freamunde, por 3-0, 
aceitou o convite para liderar a equipa até ao � nal 
da temporada.

O técnico, de 41 anos, tinha colaborado 
com Mário Rocha nas últimas duas épocas. 
Enquanto treinador trabalhou ainda no USC 
Paredes, Espinho, Aves e Santa Clara e treinou 
a equipa de sub-23 do Leixcões.

Rebordosa mantém liderança

ORebordosa continua invic-
to na Divisão de Elite da AF 
Porto. No sábado, 10 outu-
bro, voltou a vencer na des-

locação a Felgueiras (0-1) na 4.ª jornada do 
campeonato.  

Perante um adversário que ainda não ti-
nha somado qualquer ponto, o Rebordosa 
conseguiu ser superior e levar de vencida a 
equipa de Felgueiras, com um golo solitá-
rio  de Vítor Andrade, aos 77 minutos.

O técnico Arlindo Gomes diz que o Rebor-
dosa foi a melhor equipa, teve mais posse de 
bola e foi mais dominadora em grande par-

te do jogo e acabou por concretizar uma das 
“várias oportunidades de golo que teve ao 
longo da partida”. 

“Na primeira parte o Vítor Andrade 
teve uma oportunidade de marcar, já de-
pois de tirar o guarda redes da frente aca-
bou por querer fazer um golo com nota 
artística e falhou. Tivemos outra boa situa-
ção na primeira parte e na segunda parte 
mais duas situações. O 0-1 acaba por mos-
trar que fomos os justos vencedores, mas 
poderíamos ter mais um ou outro golo”, 
sublinhou o técnico.

Com este resultado o Rebordosa man-

teve a liderança do campeonato, com 12 
pontos, os mesmos que o S. Pedro da Cova 
e o FC Vilarinho. Os três clubes somam qua-
tro vitórias em quatro jogos disputados até 
ao momento. 

Arlindo Gomes mostra-se satisfeito com 
o arranque positivo da equipa e garante que 
o Rebordosa vai continuar a trabalhar para se 
manter na senda das vitórias. “Estamos ex-
tremamente satisfeitos. mas sabemos que 
o importante não é como isto começa, mas 
como termina. Vamos continuar na senda 
do trabalho à procura de continuar a con-
quistar vitórias”.
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OUSC Paredes venceu 
o AR São Martinho 
por 1-2, em jogo da 
2.ª eliminatória da 

Taça de Portugal, disputado no Es-
tádio Comendador Abílio Ferreira 
de Oliveira, em Santo Tirso.

Sobreirense vence dérbi concelhio
O ISC Sobreirense venceu o Vandoma no dérbi concelhio que marcou 

o arranque do campeonato da 1.ª Divisão Série 1 da Associação de Futebol 
do Porto. 

O jogo foi disputado no campo da Devesa, na freguesia de Sobreira, e 
terminou com uma vitória “folgada” dos locais, por 3-0.

A equipa treinada por Eduardo Mota foi para o intervalo a vencer por 
uma bola a zero, com golo apontado por João Oliveira aos cinco minutos. 
Na segunda parte marcaram Miguel Barbosa (65’) e Paulo Marques (80’). 

Sobrosa empata em Lousada

Baltar conquista goleada 
O União Sport Clube de Baltar goleou o Sp. Cruz por 0-5, entrando da 

melhor forma no campeonato da 2.ª Divisão Série 1 da AF Porto. 
A equipa do concelho de Paredes dominou por completo o adversário 

e logo aos 18 minutos Semedo fez o primeiro da partida. Ainda na pri-
meira parte, Sabiá voltou a marcar para o Baltar, que foi para o intervalo a 
vencer por 0-2.

Na segunda parte, a equipa do concelho de Paredes acabou por au-
mentar a vantagem no marcador, com três golos de Zé Tó, aos 78’, 85’ e 
88 minutos.

Nun’Álvares estreia-se com empate

C arlos Moreira, co-
nhecido por “Calica”, 
é o novo técnico do 
Atlético Clube de Vila 

Meã. O treinador paredense, de 
38 anos, sucedeu a Frederico Za-
morano, que rescindiu contrato 
com o clube após a derrota com 
o Vila Caiz, partida da 3.ª jorna-
da do campeonato da Divisão de 
Elite da Associação de Futebol do 
Porto (AFP).

“Certos de que o melhor es-
tará ainda para chegar, depo-
sitamos no Mister Calica toda 
a nossa confiança para atingir-
mos os objetivos desportivos 
propostos para esta época”, re-
fere o Vila Meã, em comunicado 
publicado na página oficial do 
clube.

Calica treinou, nas duas últi-
mas épocas, a formação do So-
brado, contando ainda com pas-
sagens pelo Tirsense, Rebordosa, 
Sp. Espinho e União de Paredes.

Na estreia no banco dos ru-

Calica é o novo treinador do Vila Meã
Divisão Elite da AF Porto

Texto

HELENA NUNES

bros-negros Calica não conseguiu 
evitar a terceira derrota consecu-

tiva da equipa, que perdeu em 
casa por 2-3 com o Alpendorada.

Taça  de Portugal 

Paredes segue em frente na Taça 

Texto

HELENA NUNES
Caleb Gomina e Isamel foram os 

autores dos golos do Paredes, que 
ao intervalo já vencia por uma bola 
a zero.

Numa partida bem disputada, 
os locais chegaram à igualdade 
no segundo tempo, com um golo 
apontado por Emmanuel Dass, aos 
56 minutos. O Paredes “arregaçou 
as mangas” e voltou a marcar 16 

minutos depois, por intermédio de 
Ismael.

Com este resultado, a formação 
paredense segue em frente na Taça 
de Portugal, competição onde já 
venceu em duas ocasiões.

O treinador do Paredes subli-
nhou a “di� culdade do desa� o” e 
reconheceu que “num campo di-
fícil e com um adversário compe-
tente, que tem vindo a fazer boas 
campanhas no Campeonato de 
Portugal, o Paredes foi uma equi-
pa determinada na adaptação ao 
contexto do jogo”.

Aliando a capacidade de adap-
tação à organização, a equipa lide-
rada por Eurico Couto acabou por 
ser premiada com uma “vitória 
justa”, num jogo não muito bonito, 
do ponto de vista qualitativo, mas 
muito disputado.

“Penso que a vitória é justa 
pelo que � zemos ao longo dos 
90 minutos”, defendeu o técnico 
paredense, assumindo que a equi-
pa quer continuar a vencer na Taça 
de Portugal, competição que Eurico 
Couto diz ser uma oportunidade 
para os jogadores se darem a co-
nhecer. “Quanto mais longe for-
mos maior é a oportunidade de 
perguntarem por eles e esse é o 
foco”, acrescentou.

Este domingo o Paredes volta a 
jogar para o campeonato de Portugal, 
com o FC Pedras Rubras, um adversá-
rio “muito difícil e que di� cilmente 
perde pontos em casa”. Ainda assim, 
Eurico Couto garante que a sua equi-
pa vai trabalhar para dar o seu melhor 
e conquistar os três pontos. 

Divisão Honra da AF Porto

2.ª Divisão Distrital da AF Porto (Série 1)

O Nun’ Álvares empatou a duas bolas com o SC Rio de Moinhos, na 1.ª 
jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto, disputa-
da no último � m-de-semana. 

O clube recaredense que esta época quer lutar pelos lugares de su-
bida, não entrou da melhor forma no campeonato e assegurou apenas o 
empate em Pena� el, com dois golos de Novais. Do Rio de Moinhos marca-
ram Jaime Borges e Tiago Rocha.

Recorde-se que as competições distritais estavam paradas desde 8 de 
março, devido à pandemia da Covid-19.

1.ª Divisão Distrital da AF Porto (Série 1)

1.ª Divisão Distrital da AF Porto (Série 2)

O CCD Sobrosa também não entrou da melhor forma no campeonato, 
empatando a uma bola, com a Associação Desportiva de Lustosa, no jogo 
da 1.ª jornada da 1.ª Divisão Série 2 da AF Porto. 

O jogo foi disputado no campo de jogos dos Escravos em Lustosa, 
Lousada, no passado domingo, 11 outubro. 

A equipa do concelho de Paredes marcou por intermédio de Leandro. 
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Que sensações teve 
depois de se ter sa-
grado a primeira 
campeã nacional 

absoluta de golfe português?
Ganhar é sempre uma sensação 

satisfatória. Mas não joguei o meu 
melhor e isso não me deixou 100% 
realizada! Ainda assim é bom ter 
ganho a primeira edição deste novo 
formato do campeonato nacional 
absoluto, que junta amadores e 
pro� ssionais.

Foi diferente daquilo que sen-
tiu quando venceu, em meados 
de julho, o campeonato nacional 
de PGA?

Foi diferente do Campeonato Na-
cional PGA. Aí joguei bom golfe com 
bom nível e aliar isso à vitória é o que 
me deixa mesmo concretizada.

Este segundo título pro� ssio-
nal foi de certa forma especial por 
vencer com o seu irmão, Tomás Bes-
sa, e serem os primeiros irmãos a 
vencer os dois títulos pro� ssionais 
do golfe nacional no mesmo ano?

Foi muito especial! Inédito sem 
dúvida! Mais especial ainda por ter-
mos passado a quarentena juntos, 
a “sofrer”, e sem grandes condições 
para treinar, mas conseguimos ga-

“Gostava de conseguir um patrocínio
para poder competir mais”

É a melhor gol� sta pro� ssional do país, tem 22 anos e é natural de Paredes. Leonor Bessa sagrou-se, em setembro, campeã nacional absoluta de golfe, 
juntando este título ao de campeã nacional de pro� ssionais, que já havia conquistado em 2018. 

A viver atualmente no Algarve, a atleta paredense aceitou falar com o nosso jornal sobre a sua carreira e as ambições para o futuro na modalidade.

Texto

HELENA NUNES
nhar força e arranjar maneira de 
não pararmos os treinos. O título foi 
a recompensa!

Qual o balanço deste ano e 
meio de competições enquanto 
pro� ssional?

O balanço é positivo. Sinto que 
aos poucos estou a crescer e a pro-
gredir como pessoa e atleta, tentan-
do melhorar a minha performance 
nas várias áreas do jogo.

“Era importante
uma restruturação da
Federação Portuguesa
de Golfe no sentido de
apoiar os pro� ssionais

na mudança de estatuto”

Neste processo de mudança 
de amador para pro� ssional a 
maior di� culdade foi aprender a 
gerir sozinha a sua carreira?

A mudança é dura porque dei-
xamos de ter o apoio da Federação e 
temos de gerir tudo sozinhos. É um 
mundo novo e a preocupação não é 
só jogar, é fazer tudo o resto! É diferen-
te, mas também dá “armas” para nos 
prepararmos para o que nos espera.

Era importante uma restrutu-
ração da Federação Portuguesa de 
Golfe no sentido de apoiar os pro-
� ssionais na mudança de estatuto, 
mas isso são outras contas.

Vive atualmente no Algarve. 
A mudança foi um passo necessá-
rio para esta transição?

A mudança para o Algarve foi 
sem dúvida um grande “upgrade” a 
nível pro� ssional. As condições de 
treino são outras e o tempo é feno-
menal. Quase não há inverno. Ago-
ra treino em melhores campos, jogo 
mais no campo, o que fazia muito 
pouco quando estava no Norte, e 
assim tenho conseguido evoluir 
mais o meu jogo no campo.

“Apesar de ser
a melhor do país

não tenho patrocínios
nenhuns, o que me
entristece muito”

Como é gerida a carreira de 
um atleta de golfe em termos � -
nanceiros?

É muito difícil. No início, princi-
palmente cá em Portugal, as empre-
sas quase não apostam em atletas e 
o golfe tem muito pouca visibilida-
de. Apesar de ser a melhor do país 
não tenho patrocínios nenhuns, o 
que me entristece muito.

Como vai ser o resto da época 
competitiva?

Até ao final deste mês tenho 
três torneios do Circuito Espanhol 
Santander Tour. Depois disso ain-
da estão dois por confirmar. Ago-
ra com o Covid-19 é tudo incerto 
e este ano houve pouquíssimas 
competições. 

Quais são os planos e as ambi-
ções para o futuro?

Num futuro próximo gostava de 
conseguir um patrocínio para poder 
competir mais. Ainda não se sabe 
como vão ser os calendários para o 
ano, mas o meu objetivo é jogar na 
segunda divisão e apurar-me para a 
primeira.

Não chegou a concluir o curso 
de Ciências da Comunicação na 
Universidade do Porto. Esse con-
tinua a ser também um objetivo?

Sim, quero concluir o curso e, se 
calhar, vou fazê-lo via online.

Singrar no golfe era um sonho 
que tinha desde pequena?

Comecei a jogar com oito anos, 
por in� uência do meu pai, mas o 
sonho de levar o golfe “avante” só 
surgiu aos 14 anos. Até lá pratiquei 
outras modalidades, dança, guitar-
ra, basquetebol, ginástica. Sempre 
gostei de ser muito ativa, mas acho 

que o gosto especial pelo golfe veio 
com a maturidade.

O meu maior sonho é fazer do 
golfe vida e construir uma família 
paralelamente a isso.

“Algumas escolas estão
a começar a abordar

a modalidade
e isso é muito bom”

Como vê a evolução da moda-
lidade em Portugal?

A modalidade está a crescer. 
Estão a desmisti� car alguns este-
reótipos de que o golfe é só para 
ricos e pessoas de uma “classe so-
cial alta”. Algumas escolas estão a 
começar a abordar a modalidade e 
isso é muito bom, mas tem que se 
estender a todas as escolas do país 
e não só! Espero que a Federação e 
os clubes estejam em sintonia para 
captar mais jovens e mais pessoas 
para o golfe.

O projeto que está a ser dina-
mizado pelo Paredes Golfe Clube 
que incentiva alunos das escolas 
a praticarem a modalidade é um 
exemplo do que pode ser feito 
pelo crescimento do golfe em 
Portugal?

É com iniciativas como essas 
que a modalidade pode crescer 
em Portugal. Dar ao golfe poten-
cial para crescer com objetivo, 
de ter em troca mais praticantes 
porque o investimento de recur-
sos humanos e tempo no início 
é fundamental. E tem que haver 
muita força de vontade, sem es-
perar grandes coisas em troca, 
como é o caso do PGC, quase uma 
obra de caridade para com o golfe 
nacional!
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PUB

Hugo Nunes, ciclista da 
equipa Rádio Popular-
-Boavista, conquistou 
o Prémio de Montanha 

na Edição Especial da Volta a Portugal, 
que terminou no passado dia 5 de ou-
tubro, com o contrarrelógio individual 
de 17,7 quilómetros, em Lisboa.

Em declarações à RTP, após a 
subida ao pódio � nal da prova, o 
ciclista natural de Paços de Ferrei-
ra, disse que “a chegada a Lisboa 
foi o concretizar de um sonho de 
menino”.

No total, Hugo Nunes somou 55 
pontos na categoria de Montanha, 
mais 24 do que o segundo classi� -
cado, Amaro Antunes (W52/FC Por-
to), vencedor da geral. Hugo Nunes 
fez o 52.º tempo do contrarrelógio 
� nal em Lisboa, gastando mais 2:04 
que o ciclista espanhol.

Gustavo Veloso conseguiu im-
por-se e na oitava e última etapa 
da prova, mas acabou por � car em 
segundo na geral, a 42 segundos do 
colega de equipa Amaro Antunes.

Ciclista de Paços de Ferreira conquista
prémio de Montanha na Volta a Portugal

Texto

HELENA NUNES

Amaro Antunes vencedor da Volta a Portugal em bicicletaHugo Nunes vencedor do prémio de montanha da Volta a Portugal em bicicleta

sou no concelho de Paredes, logo 
na segunda etapa da prova, que li-
gou a sede do concelho ao alto da 
Senhora da Graça, em Mondim de 
Basto, consagrando como vencedor 
o ciclista algarvio Amaro Antunes, 
da W52/FC Porto, que viria a vencer 
a edição deste ano da prova.

Amaro Antunes concluiu a Vol-
ta a Portugal Edição Especial Jogos 
Santa Casa com 29h28m57s, menos 
42 segundos do que Gustavo César 
Veloso e menos 52 segundos do 
que Frederico Figueiredo, que com-
pletaram o pódio.

Luís Gomes (Kelly-Simoldes-U-

DO) conquistou a Camisola Verme-
lha, dos pontos, o britânico Simon 
Carr (Nippo Delko Provence) ven-
ceu a Camisola Branca IPDJ, da ju-
ventude. 

A W52-FC Porto juntou o triun-
fo coletivo ao individual, diante da 
Rádio Popular-Boavista e da Efapel.

A edição especial da Volta a Por-
tugal em bicicleta, disputada entre 
27 de setembro e 5 de outubro, teve 
um percurso total de 1183,9 quiló-
metros, com um prólogo e oito eta-
pas, com subidas à Senhora da Gra-
ça e à Torre.

O pelotão da volta também pas-

PGC distinguiu atletas que entraram no ensino superior
O Paredes Golfe Clube homenageou os 

atletas da academia que ingressaram no en-
sino superior, isentando-os do pagamento de 
quotas até concluírem o seu percurso acadé-
mico.

Segundo o clube, a medida abrange 
atletas com dois ou mais anos contínuos na 
Academia (e homeclub) e que entraram num 
curso superior ou técnico pro� ssional após o 
12.º ano. 

Este ano foram contemplados três atletas 
da academia: Tomás Ribeiro, que entrou em 
Ciências da Educação, na FPCE da Universi-
dade do Porto, Gonçalo Costa Rodrigues, que 
ingressou no curso de Contabilidade e Audi-
toria, do Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração de Coimbra, e Daniel Barbosa 
que entrou em Línguas Estrangeiras, do Insti-
tuto Politécnico de Bragança.

“Esta pequena homenagem é uma 
forma de demonstrarmos o orgulho que 
temos em educar grandes Homens. Mais 
até do que criar grandes jogadores”, disse 
o presidente do PGC, António Manuel Bessa, 
citado na nota de imprensa. 

Laura Guimarães, presidente da Mesa da 
Assembleia-Geral e Coordenadora Pedagó-
gica, realçou que “os três jovens são uma
referência para os mais pequenos e um 
exemplo de como é possível ser atleta de 
alta competição, enquanto se tem bons re-
sultados nos estudos”.

Já o diretor técnico da academia, José 
Domingos Silva, considerou que estes jo-
gadores “são embaixadores, que certa-
mente vão aproveitar os valores e o net-
working do Golfe na Escola e no mercado 
de trabalho”.
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Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

AVESTE GANDRA é um pronto-a-vestir com ves-
tuário para criança, jovens e adultos, sempre 
com a qualidade dos produtos como ponto cen-
tral da sua oferta.

Além de privilegiar produtos nacionais, a loja aposta numa 
grande variedade de estilos e produtos para responder às ne-
cessidades de todos os clientes. 

Criada em 2016 por Mário Mota e Fernanda Mota, mãe e 
� lho, a Veste Gandra abriu loja na Avenida Central de Gandra, 
onde ainda hoje se mantém. Além do vestuário, vende tam-
bém calçado, acessórios, miudezas e artigos para o lar, funda-
mentalmente de marcas portuguesas. 

Conceito assente na variedade

“O nosso conceito é assente na variedade. Tentamos 
ter opções para todos os gostos e idades, dos zero aos 
100 anos. Temos um piso unicamente dedicado a roupa e 
calçado para criança e um espaço com alguns artigos de 
bebé”, explica Mário Mota, de 33 anos, que decidiu abraçar o 
negócio numa altura em que estava desempregado. “Vai-se 
aprendendo a gostar disto, sobretudo pelo contacto com 
os clientes”, diz o jovem empresário, que conta com a ajuda 
da mãe na gestão do negócio. “Acaba por ser um negócio 
de família. A ideia é que o cliente possa entrar na loja e 
comprar uma peça para a mulher ou para o marido, mas 
também para os � lhos, avós ou netos”, acrescenta Fernan-
da Mota, assumindo que em termos de preços a loja procura 
sempre produtos para um segmento médio do mercado.

À qualidade dos produtos é aliado um atendimento per-
sonalizado e cuidadoso, sempre disponível para aconselhar o 
cliente em qualquer necessidade. 

Vendas subiram 50%
entre maio e agosto

Com a chegada da Covid-19 a empresa viveu um perío-
do mais difícil, sendo obrigada a fechar cerca de dois meses 
e meio. Ainda assim, a reabertura em maio trouxe uma espe-
rança renovada ao negócio. “Nunca pensei que fôssemos 
vender tão bem. Foi uma surpresa. A partir daí as coisas 
correram muito bem. Houve uma procura muito grande 
nas primeiras semanas após o con� namento e as vendas 
subiram cerca de 50% e assim se mantiveram até ao � nal 
de agosto”, explica Fernanda Mota, assumindo que a empresa 
não sentiu muito o impacto da crise.

“Em agosto as coisas estabilizaram porque é um mês 
de férias e de mudança de estação, mas de uma forma 
geral as coisas correram bem melhor do que estávamos à 
espera".

 A Veste Gandra adaptou-se bem às circunstâncias da pan-
demia e aplicou todas as regras de segurança e higienização. 
“Temos vários pontos da loja com gel desinfetante para 
que o cliente se sinta seguro e higienizamos todas as pe-
ças sempre que alguém experimenta”, garante Mário Mota, 
assumindo que a empresa reforçou o investimento nesta altu-
ra para também aumentar a oferta em loja.

Para o futuro, a expectativa é manter o volume de vendas 
e apostar na modernização do negócio, acompanhando sem-
pre as tendências do mercado.

VESTE GANDRA aposta em artigos
nacionais e de qualidade

A VESTE GANDRA tem loja na Avenida Central de Gandra, n.º 1439 que está aberta de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 19h00
As novidades da coleção outono inverno podem ser acompanhadas na página de facebook Veste Gandra

Economia Local
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Bolsonaro dirige-se à barca do Paraíso, e diz:

Bolsonaro: Ó entidade angelical,
                    Levas-me nessa barca divinal?
Anjo: Essa barca que lá está,
          É onde um pecador como tu entrará.
Bolsonaro: É assim que deixarás tudo isto terminar?
Anjo: Põe-te daqui a andar,
           Que as tuas desculpas não vão adiantar.

Volta à barca dos danados, onde a discutir com o Diabo 
está a sua mulher, e diz:

Bolsonaro: Hou barqueiro dessa lancha,
                   Manda vir daí essa prancha,
                   Que agora eu me vou.
                   Enquanto vivo não tive tino,
                  Aceitei o meu destino,
                  Aceitei quem eu sou.
Vem um padre rezando com o seu terço e envergando a 
sua imaculada batina. 

Padre: Avé Maria, cheia de graça,
             O Senhor é convosco…

E passando diante do batel das trevas, disse-lhe o Arrais 
do Inferno:
Diabo: Então, padre, para quê tanta tristeza?
            Na minha barca entra de certeza.
Padre: Choro pelos defuntos
            Que partiram para estes mundos.  
Diabo: O que na Terra é sucedido

              Para o senhor padre � car tão comovido?
Padre: Esta pandemia
             Só nos as� xia!
             Com o Coronavírus
             Na Terra só se ouve choratórios
             E as famílias dos falecidos
             Nem conseguem fazer os seus velórios.
             Nenhuma coisinha trouxe que fosse boa

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

Auto da Covid-19
—  Última parte  —

             O “sacana” só nos amaldiçoa!
Diabo: Entre no meu batel
             Aqui terá tratamento d’ hotel.
             Vamos lá, deixe a tristeza de parte
  E no meu belo batel embarque.
Padre: A tristeza permanece
             E a felicidade aos poucos desaparece.
             Na Terra � camos todos isolados
 Parecíamos uns pobres coitados.
Diabo: Mas, senhor padre, que conversa é essa?
Nem todos � caram lixados,
Uns ao sofá estiveram colados
E outros para a praia de Carcavelos 
Foram consolados.
Padre. Decerto não eram do meu rebanho
Da minha terrinha ninguém foi ao banho.
Diabo: Na sua terrinha são todos uns nabos
Não souberam � car con� nados.
O seu rebanho não lhe obedece,
Quando você está calado
Até o povo agradece.
Padre: Às minhas missas
Todos vão com euforia
Os meus sermões
São uma bela sinfonia.
              É verdade, a pandemia
              Apanhou-nos de surpresa,
              Mas dei as indicações dos políticos
              Ao meu povo com � rmeza.
Diabo: Mas já chega de conversa!
             Entre, que estou com pressa.
 Quero recrutar outras almas sem salvação.
 Não tenho tempo para ouvir o seu sermão.
Padre: Nesse batel dos mal-aventurados
            Não hei de ir a� nal 
            Mas que diabos!?
            Vou entrar naquele batel divinal
 E ver a luz celestial,
De alegria cantar
E quem ajudei na Terra reencontrar.

Diabo: Vai ter uma deceção
  Quando vir o meu batalhão.
 Temos gentil maré.
 Cá para estes mundos infernais, 
 Morrem todos pelos pecados carnais
 E temem os seus � nais.
 E quantas das esmolas aproveitaste? 
             Com uma casa de milhões
             E dizias que no prato só te caíam tostões?
Padre: Sou simples padre de tradições.
            Troquei a batina por um avental
             E servi bastantes refeições
             Para aqueles que passavam mal.
             Deixei naqueles corações belas recordações
              Da ajuda que receberam 
              Nestes tempos de maldições.
  Cala-te, seu imoral,
  Vou embarcar naquele batel celestial.

Torna a prosseguir o seu caminho direito à barca da Gló-
ria, e diz-lhe o Anjo:

Anjo: Ó padre celestial,
           Tu que não pecaste
Almejavas mais,
Querias o céu divinal.
Nos tempos difíceis, a igreja fechaste
E assim muitas vidas salvaste.
A fé cristã espalhaste
Durante uma vida de abstinência. 
Pelos teus sacrifícios
Eu te ofereço uma passagem
Na minha barca da Glória.
Mas para o mundo, deves deixar uma mensagem.
Padre: Amigos, tende con� ança
             Ouvi esta mensagem de esperança
             A Covid havereis de vencer
             Todos unidos! Não há que temer!

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

AMentoria teve origem na mitologia grega, quando Ulisses deixou o seu � lho aos 
cuidados de um criado, para que o instruísse, orientasse e ensinasse, o nome do 
criado era Mentor. Assim, a palavra “Mentor” passou a ser usada pera denomi-
nar um orientador, conselheiro, amigo, tutor, professor, ou, até mesmo, homem 

sábio.

MENTORIA
Atendendo às Orientações para a Recuperação e Consolidação das Apendizagens, emana-

das do Ministério da Educação, foi proposto aos alunos a criação de cartazes publicitários 
para sensibilização da comunidade educativa relativamente aos valores humanistas implica-
dos no termo MENTOR.

Eis alguns dos cartazes elaborados por alunos do Ensino Secundário.
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Agenda CulturalAgenda Cultural
De  15  a  28  de  outubroDe  15  a  28  de  outubro

Efemérides 15 de outubro
1608
Nasce o físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, in-
ventor do barómetro;

1814
Nasce Mikhail Iurievitch, dramaturgo e poeta russo, em Mos-
covo;

1818
Guiné Portuguesa. O governo refugiado no Brasil, Rio de Ja-
neiro, pede informações sobre as consequências da cessação 
do trá� co da escravatura que os presídios da Guiné faziam 
até então, com tão reconhecida vantagem, assim para as 
ilhas de Cabo Verde como para alguns portos do Brasil;

1842
Foi escrito, em Cacheu, Guiné Portuguesa, por Honório Pe-
reira Barreto, o opúsculo intitulado: “Memória sobre o estado 
atual da Senegâmbia Portuguesa, causas da sua decadência 
e meios de a fazer prosperar”. A sua impressão fez-se em 
1843. Nele avulta a importância que o célebre governador 
dava ao rio Casamansa; expende a opinião que o Ultramar 
não poderia prosperar enquanto as questões que lhe diziam 
respeito corressem pela Secretaria da Marinha;

1844
Nascimento de Friedrich Wilhelm Nietzsche, � lósofo alemão 
em Rockeu, publicando em 1872 a célebre A Origem da Tra-
gédia, etc.;

1886
Guiné Portuguesa. Louvado o tenente Marques Geraldes 
pela maneira como se houve nas operações contra as forças 
de Mussá Molô no território de Sam-Carlá, empreendidas a 1 
de setembro, bem como o alferes Manuel do Amaral Cardoso 
Vieira e Sebastião Casqueiro, o enfermeiro Francisco Monteiro 
Barbosa, o soldado Bizingue e os comerciantes João José Rosa, 
Domingos de Araújo e outros;

1908
Nascimento de John Galbraith, economista e autor de “A hora 
liberal”, “The Good Society, The human agenda”;

1915
Nascimento do � lólogo e diplomata brasileiro António 
Houaiss;

1917
Mata Hari, dançanarina holandesa é executada em Paris, por 
espionagem;

1921
Editado o primeiro número da Revista “Seara Nova”;

1923
Nascimento de Italo Calvino, escritor italiano, autor de “O ba-
rão trepador”, “O visconde cortado ao meio” e, ainda, “Cidades 
invisíveis”;

1926
Nascimento de Michel Toucault � lósofo francês, autor da céle-
bre “História da loucura”;

1942
É aberto ao tráfego internacional o Aeroporto de Lisboa;

1945
II Guerra Mundial. Execução do estadista francês Pierre Laval, presi-
dente do Governo de Viclry, pela colaboração com as forças nazis;

1957
Morte de Henry van de Velde, arquiteto e nome fundamental 
da Arte Nouveau. Tinha 94 anos;

1964
Afastamento de Nikita Khruschev da liderança da URSS;

1973
56 estados – membros da ONU agendam o debate sobre “a 
ocupação ilegal pelas forças militares portuguesas dos terri-
tórios da Guiné – Bissau”;

1974
Reconhecida por Portugal a soberania da Índia em Goa, Da-
mão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli;

1978
Proclamada pela UNESCO a Declaração Universal dos Direi-
tos do Animal;

1981
Eleição de Portugal para o Conselho Económico e Social da 
ONU;

1990
O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao líder soviético Mikhail 
Gorbatchev;

1999
Prémio Nobel da Paz é atribuído aos Médicos Sem Fronteiras;

2002
Mário Castrim, escritor e jornalista, morre aos 82 anos, autor 
do Canal da Crítica no Diário de Lisboa e, posteriormente, no 
semanário Tal e Qual;

2006
Contingente de 17 elementos da PSP parte para Timor-Leste, 
no âmbito da participação portuguesa na força de segurança 
da ONU no território;

2011
Inauguração da estação de Santo Ovídio (Gaia) na linha Ama-
rela (D), que fecha o ciclo de obra da rede do Metro do Porto.

Guiné-Bissau - Descendente de Honório Pereira Barreto, ao 
centro, o coronel PedroBarreto, em Julho de 2010, comandando 
então o sector do Cacheu, tendo à sua direita o veterinário Epi-
fânio Có, a exercer em Paredes.

Foto: Luísa Coelho

PAREDES                                                                                             
Dia 16  |  Facebook e Youtube da câmara de Paredes
21h30 – Os sistemas de moagem do concelho de Paredes – do grão à farinha

Dia 24  | Facebook e Youtube da câmara de Paredes
21h30 – Tertúlia “Psicologia em tempos de Covid”, moderada por Marina Silva 

CASTELO DE PAIVA
Dia 20  |  Facebook da câmara de Castelo de Paiva
11h00 – Hora do Conto 

LOUSADA
Dia 18  |  Lousada
IV Caminhada missionária – Juventude Mariana Vicentina 

Dias 23 e 24  |  Pista da Costilha, Lousada
21h30 – Cinema Drive In: “O � lme do Bruno Aleixo”, Capitão Facão

PENAFIEL
Até dia 18  |  Ruas da cidade de Pena� el
Exposição fotográ� ca dos animais do Centro de Recolha O� cial de Animais de Pena� el, da 
autoria de Suzana Vieira

Dia 18  |  Cinemax, Pena� el
11h00 – 2.ª edição do “Histórias Mágicas” com “Um Chá Não Toma um Xá

De 18 a 25  |  Pena� el
Festival literário Escritaria – Homenagem à vida e obra de Mário Zambujal

PUB PUB
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GOMES DE SOUSA

Falando de Escravos em Paredes

DUNQUERQUE
UM VIAJANTE NO MINHO EM 1785

Não espera, certamente, 
o meu eventual leitor 
um bocado de erudição 
sobre os Escravos. Toda 

a gente sabe quase tudo. E o acesso à 
informação está mui generalizado.

Sobre os Escravos que viveram 
na nossa Terra é que há poucas notí-
cias…

O médico alemão Jerónimo Mün-
zer que esteve em Portugal, aí por 
1494 e 1495, deixou no seu Itinerário 
ou Peregrinação o seguinte texto, 
quase inverosímil: 

Os etíopes andam sempre em guer-
ra uns com os outros. Fazem-se mutua-
mente prisioneiros e vendem-nos por 
uma bagatela […]. O esperto do Rei 
português compra os escravos ao Rei 
vencedor, e, em seguida, por meio dos 
seus intérpretes e ajudado pelo mar, fá-
-los reconduzir à sua pátria e vende-os 
aos amigos deles por ouro, dentes de 
elefante e outras cousas. [apud Basílio 
de Vasconcelos, 1931].

O continuador de Pinho Leal e aba-
de de Miragaia – Pedro Augusto Ferrei-
ra - no seu interessante Dicionário de 
Apelidos cita o seguinte personagem 
- Cecílio Cláudio Isidoro, ou em latim Ce-
cilius, Claudius, Isidorus, romano. Deixou 
em testamento aos seus parentes 4:116 
escravos, 3:600 juntas de bois, 157:000 
cabeças de gado lanígero e 600:000 ar-
ráteis de prata, como diz Plínio e se lê no 
Dicionário Clássico. [1908, p289].

Vejamos agora algumas notícias 
de Escravos, em Paredes, colhidas nos 
livros dos registos paroquiais.

Beire. No rol de crismados por D. 
Fernando Correia de Lacerda na igreja 
de São Pedro de Ferreira, a 13 de Se-
tembro de 1675:

Isabel da Torre Escrava de Francis-
co Álvares da Rocha.

Besteiros. No rol de crismados 
por D. Fernando Correia de Lacerda 
em o seu Mosteiro de Ferreira, a 15 de 
Setembro de 1675:

Francisca Escrava de Simeão Coe-
lho madrinha Maria Antónia do Moi-
nho.

João Escravo do padre Tomé Bar-
bosa [do lugar da Vidigueira] padri-
nho o padre António Barbosa.

João Escravo [de Ângela Ferreira, 
de Sarzedo] padrinho o padre Antó-
nio Barbosa.

Besteiros. Óbitos:
Catarina preta Escrava de Gaspar 

de Campos faleceu com o sacramento 
da con� ssão e sem os mais por se não 
pedirem aos 29 de Maio de 1659. Luís 
Coelho de Carvalho.

Castelões de Cepeda. Baptismos:
Inácio preto � lho de António Es-

cravo e sua mulher Maria Inácia am-
bos Escravos de João de Magalhães 
Rodrigues do lugar das Pias desta fre-
guesia de Castelões de Cepeda nas-
ceu ao 12 do mês de Julho de 1745 e 
o baptizei e pus os santos óleos em os 
18 do dito mês e ano foram padrinhos 
o reverendo padre Manuel de Maga-
lhães Rodrigues e sua irmã Antónia 
solteira do mesmo lugar e para cons-
tar � z este assento de que foram tes-
temunhas o Reverendo Padre José de 
Sousa Ramos e Luís solteiro do lugar 
do Paço que todos comigo assinaram 
era ut supra Manuel da Costa Velho. 
Padre José de Sousa Campos. De Luís 
+ solteiro test ª.

José � lho de Maria do Rosário 
mulata forra que foi da casa do Dou-
tor Pedro Vaz da freguesia da Mada-
lena lugar do Souto e ela ao presente 
moradora no lugar do Oural nasceu 
aos 31 de Março de 1754 foi baptiza-
do ao 1º de Abril padrinhos Manuel 
Francisco e sua � lha Josefa do que 
foram testemunhas o padre Manuel 
Coelho cura desta Igreja e António 
Gaspar meu criado. O Abade Manuel 
da Costa Velho. De António + Gaspar. 
Manuel Coelho.

Castelões de Cepeda. Óbitos:
João Escravo de Maria de Almeida 

viúva do lugar das Pias desta freguesia 
do Salvador de Castelões de Cepeda 
faleceu da vida presente com todos os 
sacramentos e se sepultou nesta igre-
ja aos quatro de Junho deste presente 
ano de mil setecentos e catorze. Luís 

Pinto de Mendonça Barbosa. / Man-
dou-lhe sua Senhora fazer um ofício 
de cinco padres.

Domingos Escravo de António 
de Sousa Rocha do lugar de Marecos 
desta freguesia de Castelões de Cepe-
da que representava ter de idade vin-
te e sete anos pouco mais ou menos 
faleceu da vida presente com o sa-
cramento da penitência e comunhão 
por a Doença não dar lugar ao da 
Extrema-Unção aos seis dias do mês 
de Maio de mil setecentos quarenta 
de seis anos e foi sepultado dentro 
desta Igreja Matriz donde era freguês 
envolto em um lençol aos sete dias do 
sobredito mês e ano de que � z este 
assento no mesmo dia mês e ano de 
sua sepultura supra / Fez-se-lhe um 
ofício de cinco padres. / não pagou 
nada. José de Sousa Campos.

José Escravo do Sargento Mor 
Caetano José Coelho da Silva do lugar 
da Igreja desta freguesia de São Salva-
dor de Castelões de Cepeda faleceu 
da vida presente aos três dias do mês 
de Janeiro de mil setecentos e sessen-
ta e nove sem sacramento algum por 
morrer de repente com uma cólica, só 
o clérigo que o mesmo tem em casa 
o absolveu, foi sepultado dentro nes-
ta igreja aos quatro do mesmo mês e 
ano acima envolto em Hábito de San-
to António de idade cinquenta anos 
pouco mais ou menos e para constar 
� z este assento era ut supra. O Abade 
Manuel Cerveira de Sousa / Fez-se-lhe 
um ofício de oito padres e lhe man-
dou dizer seu Senhor vinte missas.

António Escravo de José de Sou-
sa do lugar do Oural desta freguesia 
de São Salvador de Castelões de Ce-
peda faleceu da vida presente aos 
trinta dias do mês de Janeiro de mil 
setecentos e setenta e dois só com o 
sacramento da Extrema-Unção e o ab-
solvi debaixo de condição com repetir 
o estupor que dado lhe tinha mais ve-
zes e � car sem sentidos onde esteve 
assim dez dias e faleceu no dia que 
digo foi sepultado dentro desta igreja 
aos trinta e um do dito dia mês e ano, 

de idade ao que dizia seu Senhor de 
cinquenta e sete pouco mais ou me-
nos e para constar � z este assento era 
ut supra. O Abade Manuel Cerveira de 
Sousa / Seu Senhor lhe mandou fazer 
um ofício de cinco padres.

Inácio Escravo do capitão Ma-
nuel Carlos de Magalhães do lugar 
das Pias desta freguesia do Salvador 
de Castelões de Cepeda faleceu da 
vida presente aos oito dias do mês de 
Outubro de mil setecentos e noventa 
e oito com todos os sacramentos e 
absolvição papal e foi sepultado nes-
ta igreja aos nove no mesmo mês e 
ano acima de idade com que parecia 
quarenta e cinco anos e para constar 
� z este assento era ut supra o Abade 
Manuel Cerveira de Sousa Botelho / 
Ofícios que lhe mandaram fazer os 
seus ofícios de 5 padres 

António Escravo que foi Manuel 
Coelho Borges do lugar das Paredes 
desta freguesia do Salvador de Caste-
lões de Cepeda faleceu da vida pre-
sente aos quinze dias do mês de De-
zembro de mil oito centos só confes-
sando-se que tendo andado na véspe-
ra de pé no dia pela manhã se achou 
mal confessando-se lhe [x] dar um chá 
e faleceu de repente, foi sepultado 
nesta igreja aos dezasseis do mesmo 
mês, e para constar � z este assento era 
ut supra. O Abade Manuel Cerveira de 
Sousa Botelho / Fez-se-lhe o ofício da 
Confraria das Alnas de que era irmão.

E temos em Castelões de Cepe-
da outros óbitos que, não referindo 
expressamente a condição de escra-
vatura, podem, de algum modo estar 
relacionados com ela:

Manuel de Almeida mulato moço 
de Manuel Rodrigues da Costa mora-
dor no Campo do Curral da freguesia 
de Nossa Senhora da Pena da cidade 
de Lisboa faleceu com todos os sa-
cramentos no lugar das Paredes na 
Estalagem de Manuel de Sousa [x] aos 
9 de Dezembro de 1756 de idade que 
representava ser de setenta anos e foi 
sepultado dentro desta Igreja Paro-
quial de Castelões; de que � z este as-

sento; era ut supra, faleceu abintesta-
do. O Abade Manuel Silvestre Ferreira 
/ Pagou metade da oferta na forma da 
Constituição por ser de fora, e fez-se 
ofício de oito padres de corpo presen-
te. E pagou meia amenta.

Aos 4 dias do mês de Março de 
1712 anos à porta de Manuel de Ma-
galhães do lugar do Carvalho desta 
freguesia do Salvador de Castelões 
de Cepeda morreu uma pobre men-
dicante sem sacramentos por se não 
[achar] que morria, representava ter a 
idade 40 anos era preta da cara e ma-
gra, e que era [x] de assombramento e 
achei por notícia ser enjeitada, natural 
das partes da Lixa. Não se lhe achou 
coisa alguma, e para se amortalhar 
um devoto lhe deu a mortalha por 
amor de Deus e se sepultou no adro 
desta Igreja para a parte do Norte em 
os 5 dias do dito mês de Março do 
Ano de mil setecentos e doze. Luís 
Pinto de Mendonça Barbosa.

Maria do Rosário mulata assistente 
há pouco tempo no lugar da Vila desta 
freguesia de São Salvador de Castelões 
de Cepeda faleceu da vida presente 
aos nove dias do mês de Maio de mil 
setecentos e sessenta e oito com todos 
os sacramentos menos o da Extrema-
-Unção por não chamarem a tempo 
pois uma vizinha que tratava dela diz 
que viera a sua casa e quando foi a 
achou morta, foi sepultada dentro nes-
ta igreja aos dez dias do mesmo mês 
e ano acima, de idade ao que parecia 
sessenta e cinco anos, não fez disposi-
ção alguma por não ter de quê e para 
constar � z este assento era ut supra O 
Abade Manuel Cerveira de Sousa./ Po-
bre fez-se-lhe um ofício de 5 padres de 
uns trapinhos que se lhe venderam.

(continuação da edição anterior)

Voltei para São Pedro, onde vi o mercado 
que aqui se faz todos os meses, junto à ponte, 
em muito mau sítio, ladeirento e sem sombras. 

Depois de jantar na mesma estalagem 
onde dormi, parti para o Crasto, que fazem 
três léguas de sofrível caminho, excepto ao 
sair de São Pedro, que é muito mau e sempre 
a subir, e ao descer para o Castro, que se não 
pode explicar quanto é íngreme e trabalhoso. 
No caminho encontrei alguns rústicos de Alva 
que vinham da feira e me divertiram bastante 
com as suas simplicidades. 

Uma légua distante de São Pedro � ca Vila 
Maior, abadia rica, cujo abade, com quem fa-
lei, me ofereceu com grandes instancias o seu 
verde e a sua casa, que não aceitei.

Ao sair desta vila � ca uma serra, onde 
todos disseram havia imensidade de lobos, 
por cujo motivo um homem, só ou dois não 

podiam andar por ali de noite. Também me 
contaram todos os que me acompanhavam 
que ano passado apareceram ali três bichos, 
quase do tamanho e feitio de raposas, que 
mataram imensidade de vacas e carneiros, 
pois que bastava darem uma mordedela em 
qualquer animal para morrer sem remédio. 
Todos os povos vizinhos se juntaram a fazer-
-lhes montaria, e com efeito conseguiram ma-
tar dois e o outro nunca mais apareceu.

Cheguei ao Castro ainda com sol. Nesse 
mesmo dia tinha partido o Senhor Bispo para 
Lamego. Sua irmã e cunhada me hospedaram 
com o maior carinho e benignidade. Logo que 
� zemos os cumprimentos, fomos todos três à 
quinta, que tem obras magní� cas, se bem que 
mal empregadas. As casas estão também com a 
maior grandeza e todas acabadas. A capela tem 
já as paredes quase de todo concluídas, e as es-
cadas, e fonte que fez no meio delas; talvez seja 
uma das coisas mais dignas de se ver no reino.

18
Parti para Alvarenga depois de bem almo-

çar. Logo ao sair do Castro começou a chover, 
por cujo motivo, e por não saber o caminho, 
busquei um homem para mo ensinar, que me 
fez muito boa companhia. Todo caminho é 
péssimo, principalmente a Serra de Cabril, que 
me custou in� nito a passar com uma grande 
trovoada. Duas léguas distante do Castro está 
a Igreja da Ermida, a mais antiga que talvez te-
nha o reino. No frontispício por cima da porta 
principal tem a cruz dos Templários, que por 
este sinal e por outras parece sem dúvida do 
tempo deles. Ainda se conserva um lanço da 
claustra dos mesmos. Esta igreja vi, com o 
maior escândalo, cheia de espigas de milho, 
carradas de telha, paus cortados e outros se-
melhantes entulhos; en� m com a mor inde-
cência, não obstante estar nela o Santíssimo.

(Continua na próxima edição)

Foto: Armando Moreira (Marco)

Pelourinho de Pinhanços, concelho de Seia
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BESTEIROS

Daniel Augusto 
Ferreira de Brito

Faleceu (com 33 anos)

Daniel Augusto Ferreira de 
Brito faleceu no passado dia 3 
de outubro, com 33 anos de idade. Era natural de 
Besteiros, Paredes e residente na Rua Dom Gabriel 
de Sousa, n.º 147, Besteiros, Paredes. Era solteiro.

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

Joaquim de Sousa 
Leal (Rateira)
Faleceu (com 77 anos)

Joaquim de Sousa Leal 
faleceu no passado dia 11 de 
outubro, com 77 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua da Torre, n.º 
310, Lordelo, Paredes. Era casado com Glória da 
Conceição Moreira Lamas.

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 ce-
lebrada domingo, dia 18 de outubro, às 9 horas 
na Capela Nossa Senhora do Alívio do Vinhal, Lor-
delo, agradecendo também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

PARADA DE TODEIA

Manuel Joaquim 
Oliveira da Silva

Faleceu (com 80 anos)

Manuel Joaquim Oliveira da 
Silva faleceu no passado dia 4 
de outubro, com 80 anos de idade. Era natural de 
Lagares, Pena� el e residente na Rua 25 de Abril, 
n.º 31, Parada de Todeia, Paredes. Era casado com 
Alzira Ferreira Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, 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

Maria da Conceição 
Moreira de Sousa

Faleceu (com 76 anos)

Maria da Conceição Moreira 
de Sousa faleceu no passado dia 
10 de outubro, com 76 anos de idade. Era natural 
de Louredo, Paredes e residente na Rua da Plaina, 
n.º 88, Louredo, Paredes. Era casada com José Al-
ves 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, 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 cele-
brada segunda-feira, dia 19 de outubro, às 19:30 
horas na igreja paroquial de Louredo, agradecen-
do também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

LORDELO

Paula Cristina
Peneda da Silva

Faleceu (com 48 anos)

Paula Cristina Peneda da 
Silva faleceu no passado dia 3 
de outubro, com 48 anos de idade. Era natural de 
Gandra, Paredes e residente na Rua Santa Tecla, 
n.º 115, Lordelo, Paredes. Era casada com Manuel 
Joaquim Barbosa.

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. 

VILELA

Joaquim Teixeira
Faleceu (com 95 anos)

Joaquim Teixeira faleceu no 
passado dia 12 de outubro, com 
95 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Banho e Carvalhosa, concelho de 
Marco de Canaveses e residente na Rua da Fonte, 
n.º 268, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. 
Era viúvo de Maria Celeste da Conceição Castro.

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 foram 
endereçadas, aquando do falecimento e do fune-
ral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada sábado, dia 17 de outubro, pelas 18 ho-
ras, na igreja paroquial de Vilela. Antecipadamen-
te agradecem a todas as pessoas que participem 
nestes atos religiosos.

REBORDOSA

Maria Rosa
Moreira

das Neves Bessa
Faleceu (com 60 anos)

Maria Rosa Moreira das Ne-
ves Bessa faleceu no passado dia 30 de setembro, 
com 60 anos de idade. Era natural da freguesia 
de Rebordosa, Paredes e residente na Avenida 
Engenheiro Adelino Amaro da Costa, n.º 465, Re-
bordosa, Paredes. Era viúva de Rogério Gonçalves 
Ferreira de Bessa e deixa na maior dor sua � lha, 
mãe, irmãs e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

GANDRA

Laura Ferreira
Faleceu (com 91 anos)

Laura Ferreira faleceu no 
passado dia 9 de outubro, 
com 91 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Gandra, 
Paredes e residente na Rua de Beirão, n.º 102, 
Gandra, Paredes. Era viúva de José Ferreira Ba-
rosa e deixa na maior dor seus filhos, netos e 
demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

GANDRA

Adriano Gomes 
Ferreira da Silva

Faleceu (com 79 anos)

Adriano Gomes Ferreira da 
Silva faleceu no passado dia 3 
de outubro, com 79 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Gandra, Paredes e residente na Rua 
Gandra de Moreira, n.º 432, Gandra, Paredes. Era 
casado com Marília da Conceição Oliveira da Ro-
cha que deixa na maior dor juntamente com seus 
� lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

BITARÃES

Maria José
Pinheiro Ferreira

Faleceu (com 71 anos)

Maria José Pinheiro Ferreira 
faleceu no passado dia 1 de ou-
tubro, com 71 anos de idade. Era natural de Gon-
dalães, Paredes e residente em Bitarães, Paredes. 
Era casada com José Maria Garcez Teixeira.

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. 

QUELUZ - SINTRA

António Alberto 
Santos Azevedo

da Silva
Faleceu (com 60 anos)

António Alberto Santos 
Azevedo da Silva faleceu no passado dia 29 de 
setembro, com 60 anos de idade. Era natural de 
Angola e residente em Queluz, Sintra. Era solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamente 

sensibilizada e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, 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. 

O Jornal
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Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigorosa 
e isenta.

2 – Defesa � rme dos valores mais emble-
máticos do concelho de Paredes em áreas 
como a política, religião, desporto, socie-
dade e do seu património cultural e arqui-
tetónico.

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, as-
segurando a dignidade e privacidade das 
pessoas. 

Saiba como
receber o jornal

em sua casa
visitando-nos:

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

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

www.oparedense.pt

Descubra as 7 diferenças O PAREDENSE | 15-10-2020 | N.º 136

EXTRATO
A cargo da notária Bárbara Maria Gonzalez Es-

teves Coutinho Lemos, com cartório na Rua Amália 
Rodrigues, 70, freguesia e concelho de Paredes.

Certifi co para efeitos de publicação, nos termos 
do número 1 do artigo 100.0 do Código do Notariado, 
que neste cartório, no livro de notas para escrituras 
diversas 264, a folhas 2, se encontra exarada uma 
escritura de justifi cação, com data de um de outubro 
de dois mil e vinte, na qual a) ldalina Marques Dias, 
NIF 160286557, viúva, natural de Rebordosa, Pare-
des, onde reside, na Rua Central da Serrinha, núme-
ro 57; b) Elias Dias Soares, NIF 103 873 317, Cartão 
de Cidadão 05950235 5 ZY3, natural de Rebordosa, 
Paredes, casado com Alexandrina Aurora Moreira 
Marques Dias no regime da comunhão de adquiri-
dos, residente na Rua Zona Industrial, número 163, 
Rebordosa, Paredes; c) Ana Rosa Marques Soares, 
NIF 217 397 093, Cartão de Cidadão 07382048 2 
ZYl, solteira, maior, natural de Rebordosa, Paredes, 
onde reside, na Rua Central da Serrinha, número 57; 
e d) Maria Marques Soares, NIF 204 826 837, Cartão 
de Cidadão 10159827 O ZY9, natural de Rebordosa, 
Paredes, casada com Blandino Gilberto Leal Venda 
no regime da comunhão de adquiridos, residente na 
Praceta 25 de Abril, número 37, segundo esquerdo, 
Rebordosa, Paredes, disseram:

Que conforme resulta da escritura de habi-
litação de herdeiros lavrada no mesmo dia neste 
cartório notarial, exarada a folhas 148 do livro de 
notas 263, José Moreira Soares, que era natural da 
freguesia de Santa Maria de Olivais, concelho de 
Lisboa, e teve a sua última residência habitual na 
Rua Central da Serrinha, número 57, freguesia de 
Rebordosa, concelho de Paredes, faleceu, no dia 
um de dezembro de dois mil e doze, na freguesia 
de Guilhufe, concelho de Penafi el, no estado de 
casado em primeiras núpcias de ambos e sob o re-
gime da comunhão geral de bens com a atrás iden-
tifi cada ldalina, tendo deixado testamento lavrado 
no dia treze de maio de dois mil e quatro no extinto 
Cartório Notarial de Paredes, exarado a folhas oi-
tenta e cinco do competente livro número cento e 
sessenta e um, no qual fez alguns legados, e ten-
do-lhe sucedido  como únicos herdeiros legítimos, 
a viúva, que é a identifi cada Idalina, e os três  fi -
lhos, os atrás referidos Elias, Ana Rosa e Maria.

Que o mencionado José Moreira Soares e a 
mencionada Idalina eram donos  e legítimos pos-
suidores, com exclusão de outrem, do prédio rústico 
composto  por terreno com ramada, com duzentos e 
oitenta metros quadrados, sito no Lugar de Serrinha, 
freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes, a con-
frontar do  norte com caminho público, do sul com Ce-
lestino Ribeiro, do nascente com  Domingos Soares e 
do poente com Jorge Ferreira da Silva, não descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Paredes, ins-
crito na matriz sob o artigo 1143,  com o valor patrimo-
nial de € 25,48 e o valor atribuído de cem euros.

Que a dita Idalina e o seu marido, aquele José 
Moreira Soares, adquiriram  o prédio por doação 
verbal feita por Elias Luís Dias, que era viúvo e que 
residia  na Rua Gandra de Moreira, Gandra, Pare-
des, em data que não podem precisar  mas sabem 
ter sido por volta do ano de mil, novecentos e oitenta 
e cinco, pelo  que não fi caram a dispor de título for-
mal que lhes permitisse efetuar o respetivo  registo 
na Conservatória do Registo Predial, e desde logo 
entraram na posse e  fruição do imóvel, em nome 
próprio, posse que a referida Idalina e o seu marido, 
o dito José Moreira Soares, detiveram por mais de 
vinte anos, e depois os  herdeiros daquele, sem in-
terrupção ou ocultação de quem quer que seja.

A posse foi adquirida e mantida sem violência, 
ostensivamente, com conhe-  cimento de toda a 
gente, pagando a Idalina e o seu falecido marido 
as respetivas  contribuições e impostos, limpando e 
cultivando o prédio, agindo sempre por  forma cor-
respondente ao exercício do direito de propriedade, 
quer usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 
os respetivos encargos.

Esta posse em nome próprio, pacífi ca, contínua 
e pública, desde cerca do ano de mil, novecentos e 
oitenta e cinco, conduziu à aquisição do imóvel por 
usucapião, que a ldalina, o Elias, a Ana Rosa e a Ma-
ria (na sua qualidade de únicos herdeiros do referido 
José Moreira Soares), invocam, justifi cando o seu di-
reito de propriedade para o efeito de registo, dado que 
esta forma de aquisição não pode ser comprovada 
por qualquer outro título formal extrajudicial.

Que o imóvel integra a herança do menciona-
do José Moreira Soares.

Que desconhecem os segundos ante possui-
dores, bem como artigos da matriz anteriores ao re-
ferido, por antiguidade e ausência de documentos, 
confi rmando as declarações constantes da certidão 
predial negativa.

Está conforme.
Paredes, cartório, um de outubro de dois mil e vinte.

A notária,
Bárbara Maria Gonzalez Esteves Coutinho Lemos
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Palavras cruzadas

Sopa de Letras

HORIZONTAIS
1. Grupo de pessoas com laços de paren-
tesco e que, normalmente, vivem juntas 
na mesma casa; 7. Pessoa adulta de sexo 
masculino; 8. Pessoa adulta do sexo femi-
nino; 9. Manter uma relação amorosa com 
outra pessoa (os namorados gostam de…); 
10. Antónimo de triste; 13. Sentimento de 
ternura, sinónimo de afeto; 17. União legal 
ou religiosa entre duas pessoas, sinónimo 
de matrimónio; 18. Antónimo de antipáti-
co; 21. Conjunto de características físicas 
e funcionais que distinguem o homem da 
mulher; 22. O amor entre duas pessoas do 
mesmo sexo.

VERTICAIS
2. O período da vida humana entre a pu-
berdade e a idade adulta; 3. Forte afeição; 
4. Estado da mulher quando está à espera 
de bebé; 5. Estado de pessoa solteira, que 
não tem tenção de casar ou não pode ca-
sar; 6- Amor ardente; 8. Que é relativo ao 
homem; 11. Sinónimo de apaixonado; 12. 
Tornar-se maior, no tamanho ou na idade; 
14. Limpeza do corpo ou da roupa, sinóni-
mo de asseio; 15. Que é relativo à mulher; 
16. Que é simpático, atencioso; 19. Mulher 
que tem um ou mais fi lhos, sinónimo de 
progenitora; 20. Homem que tem um ou 
mais fi lhos, sinónimo de progenitor.

Benvinda
Boavida
C. Lavi
Camone
Compressa
Félix Férias
Foguete
Francesinha
Gaveta
Marisol
Migas Migalhas
Popovna
Zundap

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

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

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

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

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

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

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

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

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

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

Cofi nanciado por:

PUB


