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Oisolamento devido à Covid-19 levou o Governo a tomar 
medidas extraordinárias no que diz respeito ao acesso 
ao ensino no 3.º período. As aulas à distância vieram le-
vantar outros desa� os, nomeadamente a falta de aces-

so a meios informáticos que é transversal no país. 
No concelho de Paredes a câmara municipal investiu 366 mil eu-

ros na aquisição de equipamentos para ajudar famílias carenciadas. 
Cerca de 1300 alunos foram apoiados.

Além de 1725 computadores, a autarquia adquiriu também 602 
tablets e 1016 ligações à internet. Os equipamentos são empresta-
dos até ao � nal do ano letivo, passando depois a apetrechar as pró-
prias escolas.

Alunos de Paredes 
adaptam-se ao ensino à distância

Afonso Couto está no 3.º ano e 
frequenta a escola básica da Serri-
nha, em Rebordosa. Desde abril que 
tem acompanhado as aulas através 
do tablet atribuído pela autarquia. 
“A professora já consegue corrigir 
melhor os trabalhos, faz perguntas 
e manda ler histórias que estão no 
livro. Com o telemóvel era mais di-
fícil e também não conseguia ver os 
meus colegas”, conta o aluno. 

A mãe também defende que “foi 
uma mais-valia” e que “o Afonso 
participa mais nas aulas”.

Com o orçamento familiar redu-
zido por força do lay-o� , Vera Dias 
reconhece que nesta altura não tinha 
possibilidade de comprar um compu-
tador. “Com casa para pagar e dois 
� lhos pequenos não é fácil e tanto 
eu como o meu marido estamos em 
lay-o� . Há coisas que são prioritá-
rias e o computador não era uma 
delas. Esta situação veio mudar 
tudo”, garante. Agora até a pequena 
Aurora, de 4 anos, que ainda está no 
jardim-de-infância, fala com a profes-
sora através do tablet.

Maria Celeste Barros, 
mãe de duas crianças com 
nove e 14 anos, também 
reconhece que a ajuda da 
autarquia foi importante 
para que os � lhos pudes-
sem acompanhar melhor as 
aulas à distância. 

Em casa da família, em 
Lordelo, já existia internet 
e um tablet, “antigo e em 
mau estado” que entre-
tanto avariou. “Ficava caro 
mandar arranjar e nesta 
altura não era uma des-
pesa que pudéssemos pa-
gar”, conta a encarregada de educação que 
� cou em casa a cuidar dos � lhos quando as 
escolas fecharam, estando apenas o marido 
a trabalhar. “Temos casa para pagar e nes-
ta altura é complicado. Íamos remediando 
com o telemóvel, mas com dois � lhos tam-
bém não é fácil. Cheguei a ir buscar exercí-
cios à escola para o mais velho e agora com 
o computador é bem mais fácil”. 

Fábio Barros, 14 anos, aluno do 9.ºB da es-
cola básica e secundária de Lordelo, diz que 
este novo modelo de ensino tem mais di� -
culdades porque “os professores não con-
seguem acompanhar as aulas da mesma 

Diogo Barros, 11 anos, 
nunca teve um computador 
nem telemóvel, mas não se 
queixa muito. A mãe é do-
méstica e lá em casa só en-
tra o ordenado do marido, 
que trabalha nos móveis.

“Com o ordenado 
mínimo o dinheiro não 
chega para tudo e ainda 
não tínhamos tido possi-
bilidade de comprar um 
computador”, explica Ma-
ria da Glória Cruz, natural 
de Cristelo.

Quando as escolas en-
cerraram em todo o país, 
Diogo, aluno do 5.º B da 
escola básica de Cristelo, 
passou a acompanhar as 
aulas através do telemóvel 
da mãe.

“Dava para ir fazendo 
a maior parte dos exercí-
cios que os professores 
mandavam, mas com o 
computador é mais fácil 
acompanhar as aulas e 
ver a professora e os meus 
colegas”, conta Diogo.

O jovem admite que já tinha pedido um 
computador aos pais, mas eles não tinham 
conseguido comprar. Este equipamento em-
prestado pela autarquia foi por isso essencial 
para conseguir continuar os estudos. 

Diogo Barros recebeu o primeiro computador

“Foi melhor e consegui adaptar-me 
mais rápido do que pensava. E tenho 
conseguido acompanhar as aulas todos 
os dias, mesmo não podendo voltar à es-
cola”, diz.

Irmãos Fábio e Francisco partilham equipamento 

forma” e os colegas estão sempre longe.  
Ainda assim, o computador veio facilitar al-

guns aspetos. "Para além de ter um ecrã maior 
e permitir fazer outro tipo de trabalhos o 
equipamento tornou as aulas mais interati-
vas", mesmo para o irmão mais novo, com quem 
Fábio tem de partilhar o computador.

“As minhas aulas são quase todas de 
manhã e, por isso, ele � ca a fazer as � chas 
dele durante a tarde. E temos feito assim”.

O irmão Francisco, de nove anos, frequen-
ta o 4.º ano no Centro Escolar n.º1 de Lordelo 
e também já sente falta dos colegas e profes-
sores.

Afonso e Aurora usam tablet para terem aulas



3Quinta-feira 28 de maio de 2020

Texto

HELENA NUNES

Sociedade

Durante esta 
pandemia do 
novo coronaví-
rus, os idosos 

foram apontados como um 
dos grupos mais vulneráveis. 
Os lares atravessaram muitos 
momentos de adaptação e 
desde o dia 18 de maio que 
puderam retomar as visitas 
de familiares e amigos com 
algumas restrições.

No Centro Social e Pa-
roquial de Recarei as portas 
reabriram no dia 19 e com 
todas as regras de segurança 

O pelouro da ação social 
da câmara municipal de Pare-
des efetua, todas as semanas, 
contactos com 55 idosos do 
concelho, 40 acompanhados 
pela teleassistência e 15 que 
integram o Grupo Musical de 
Cete, a quem presta apoio 
psicológico.

A linha de apoio criada 
pela autarquia no âmbito do 
Projeto de Teleassistência é 
direcionada para idosos com 
mais de 60 anos de idade. Já 
a linha de apoio telefónico ao 
utente Covid-19 foi criada a 
15 de abril para prestar ajuda 
no contexto da pandemia.

“Com este serviço de 
proximidade, o Município 
de Paredes reforça o comba-
te ao isolamento social dos 
idosos sozinhos e vulnerá-
veis, sem retaguarda fami-
liar, e com necessidade de 
apoio. A psicóloga da autar-
quia presta esclarecimentos 
de saúde, dos apoios sociais 
e faz o devido encaminha-
mento. Além de escutar e 
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Visitas nos lares de idosos do concelho
retomadas de forma gradual

exigidas pela Direção-Geral 
de Saúde (DGS). Foi criado 
um espaço especí� co para 
receber as visitas, previa-
mente agendadas. Concei-
ção Costa, diretora técnica 
do lar, diz que os familiares 
acataram bem as regras a 
seguir e � caram felizes com 
o regresso. “Para quem es-
teve isolado durante dois 
meses é bom ter este bo-
cadinho para ver os seus. 
Tínhamos aqui idosos que 
recebiam visitas todos os 
dias e que � caram muito 
felizes com a reabertu-
ra. Até agora tem corrido 
muito bem. Temos agen-

dado visitas diariamente e 
os familiares acataram as 
condições e normas exigi-
das”, explica a responsável 
da instituição que acolhe 48 
idosos.

Misericórdia e
ADIL preparam

reabertura
para 1 de junho

Mesmo durante a pan-
demia, os 60 idosos do Lar 
Elias Moreira Neto da Santa 
Casa da Misericórdia de Pare-
des nunca chegaram a estar 

completamente isolados do 
exterior. “Através de um vi-
dro à entrada ou mesmo à 
distância por videochama-
da os familiares sempre pu-
deram ver os idosos. Quan-
to às visitas na instituição, 
estamos a preparar um sis-
tema em acrílico que pode 
ser instalado numa sala ou 
mesmo no jardim para me-
lhorar a segurança dos ido-
sos e familiares”, explicou a 
diretora técnica da institui-
ção, apontando a reabertura 
para o início de junho.

Quanto à ansiedade dos 
utentes e familiares pela 
reabertura das visitas, Elsa 
Teixeira reconheceu que os 
utentes sentem falta do ca-
rinho, mas isso não vai ser 
possível tão cedo. “É sempre 
complicado para eles, que 
sentem falta, mas temos de 
continuar a fazer algumas 
restrições para garantir a 
saúde e o bem-estar de to-
dos”, justi� cou.

Esta foi de resto uma 
preocupação que esteve 
sempre presente, apesar 
de a instituição não ter tido 
nenhum caso positivo de 
Covid-19 desde o início da 
pandemia.

“Já tivemos funcioná-
rios que testaram positivo, 
mas os utentes não exata-

mente devido às medidas 
de segurança. Desde o � nal 
de fevereiro que todos tra-
balham obrigatoriamente 
com máscara e com viseira 
desde março”, assegurou a 
diretora, garantindo que os 
funcionários também estão 
a trabalhar em duas equipas 
diferentes e em semanas in-
tercaladas, para reduzir o ris-
co de contágio.

No lar da ADIL, em Lor-
delo, as visitas também serão 
retomadas no início de junho. 
A instituição vai continuar a 
trabalhar em regime de in-
ternamento voluntário até 29 
de maio e a 1 de junho inicia-
rá as visitas e a atividade da 
creche. “Vai haver sempre 
um maior risco, mas temos 
de cumprir todas as regras 
da DGS”, defende Mónica 

Santos, diretora técnica da 
instituição. 

As visitas terão de ser 
agendadas com uma ante-
cedência mínima de 24 ho-
ras e realizadas numa sala 
especí� ca com acesso direto 
ao exterior ou num espaço 
ao ar livre. “Houve utentes 
que nunca deixaram de ter 
visitas, os familiares con-
seguiam vê-los do exterior 
por um vidro, mas agora 
poderão fazê-lo de uma 
forma mais confortável”, 
considera a responsável.

No caso dos idosos mais 
dependentes foi criado um 
circuito especí� co para evitar 
que os familiares se cruzem 
com residentes e reforçadas 
as medidas de segurança, 
sobretudo no que toca aos 
equipamentos de proteção.

Linha de apoio psicológico
chega a 55 idosos todas as semanas

conversar com os utentes 
ajuda na entrega de medi-
cação”, explica a autarquia.

A linha de apoio ao uten-
te Covid-19 já recebeu mais 
de 40 contactos com dúvi-
das sobre o coronavírus, a 

solicitar a disponibilização 
de material de proteção e 
apoio psicológico e também 
esclarecimentos a pedidos 
de orientação relativos a pro-
cedimentos a adotar perante 
casos concretos relacionados 

com a pandemia.

A Linha de Apoio Psico-
lógico está disponível de 
segunda a sexta-feira, 
das 9h às 17h30, pelo 
número 966245525.
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Para amenizar os impactos nega-
tivos da atual crise da pandemia 
Covid-19 e as di� culdades que se 
colocam aos comerciantes com 

a reabertura do comércio e serviços, a câma-
ra municipal de Paredes aprovou, na passada 
quinta-feira, em reunião do executivo, um 
apoio de 40 mil euros destinado a promover o 
desenvolvimento social e económico, apoiar o 
comércio local e fomentar o tecido empresarial. 

Segundo a autarquia, o investimento será 
feito em parceria com a Associação de Empre-
sas de Paredes – ASEP através de um protoco-
lo que vigora até ao � nal do ano.

O protocolo apoiará “um conjunto de 
iniciativas que têm como objetivo principal 
promover e dinamizar o comércio tradicio-
nal, designadamente no acompanhamento 
à retoma e incentivo do comércio local”. 

A realização e divulgação de ações de for-
mação e a promoção de ações promocionais 
do comércio local ou iniciativas empresariais 
também deverão ser apoiadas por este paco-
te � nanceiro.

pela Direção-Geral de Saúde (DGS).
Na região, também as câmaras de Lousada 

e de Paços de Ferreira isentaram os proprietários 
de cafés e restaurantes do pagamento de taxas 
de esplanadas para ajudar à retoma económica 
dos negócios que � caram fechados durante dois 
meses devido à pandemia da Covid-19.

Dar privilégio ao uso das esplanadas e 
ao serviço ‘take away’, bem como o agenda-
mento prévio, são algumas das normas esta-
belecidas pela DGS para a reabertura destes 
espaços. 

Além da redução da capacidade máxima 
de forma a assegurar o distanciamento físico 
recomendado de dois metros entre as pes-
soas, é aconselhada da desinfeção de mãos à 
entrada e saída dos estabelecimentos, o uso 
de máscara para funcionários e clientes, e a 
desinfeção de, pelo menos seis vezes por dia, 
das zonas de contacto frequente (maçanetas 
de portas, torneiras de lavatórios, mesas, ban-
cadas, cadeiras, corrimãos). O mesmo deve 
ser feito com os equipamentos críticos, “tais 
como terminais de pagamento automático 
e ementas individuais”, após cada utilização.

A câmara municipal de Pa-
redes já substituiu as coberturas 
de � brocimento dos passadiços/ 
corredores exteriores das esco-
las secundárias de Vilela e Daniel 
Faria, em Baltar.

Em nota de imprensa a au-

Câmara aprovou apoio de
40 mil euros para o comércio local 

“Consideramos ser necessário uma 
intervenção célere para apoiar os empre-
sários, nomeadamente da restauração e 
cafés”,  salienta o presidente da câmara, Ale-
xandre Almeida, citado na nota de imprensa.

No contexto da pandemia, a autarquia de 
Paredes já tinha anunciado outras medidas 

de apoio às empresas mais afetadas pela pan-
demia e também para empresários em nome 
individual, nomeadamente a isenção do pa-
gamento de taxas de publicidade e ocupação 
do espaço público e a devolução de 100% das 
tarifas do lixo e da água e saneamento relati-
vas aos meses de abril, maio e junho.

Paredes com isenção de taxas
de esplanadas até ao � nal do ano

A câmara municipal e Paredes vai avançar 
com a isenção de taxas nas esplanadas até ao 
� nal do ano. Segundo a autarquia, a medida 
surge como um incentivo à retoma económi-

ca nesta segunda fase 
de descon� namento em 
que foi permitida a rea-
bertura dos restauran-
tes, cafés e esplanadas.

O presidente da câ-
mara, Alexandre Almeida, 
acompanhado do vice-
-presidente, Francisco 
Leal, e dos vereadores 
Paulo Silva e Elias Barros, 
visitaram na passada ter-
ça-feira, 19 de maio, as 
esplanadas da cidade de 
Paredes. “A visita per-
mitir constatar que os 
clientes e proprietários 
dos cafés cumprem as 
normas em vigor ”, refor-
çou a autarquia.

A câmara de Pare-
des apela ainda aos munícipes para frequen-
tarem os cafés e restaurantes do concelho e 
usufruírem das esplanadas, respeitando sem-
pre as regras de segurança recomendadas 

Retiradas coberturas
de � brocimento nas
escolas de Vilela e Baltar

tarquia explica que a interven-
ção foi realizada durante o pe-
ríodo de interrupção das aulas 
presenciais.

A obra foi concluída com a 
colocação das novas coberturas 
em chapa.

Nem sequer se deixa ir em “fa-
lestrias”, como ainda os nossos 
pais usavam para quem queria 
entrar em “brincadeiras”.

Calmo e frio e sem vislumbres de arro-
gâncias, segue o seu caminho. Somos nós, 
os mortais, que temos de arrepiar cami-
nho, sem basó� as, aceitando o que dita o 
bom senso e os que seguem a melhor via, 
apoiada na realidade da ciência e nos mais 
avisados costumes.

Uma certa distensão dos nervos ou a 
tomada de alguns caldos de galinha, não 
nos mostrando certamente o melhor ca-
minho com vistas para o futuro, mas o cer-
to é que não conseguiremos interromper o 
tempo para pensar na vida.

Por mais que apliquemos a força do 
nosso querer, teremos sempre di� culdade 
em deixar as novas ideias suspensas no ar, 
tal como as folhas das árvores que se equi-
libram sob a força do vento. Mesmo que 
se use uma terminologia poética as coisas 
não acontecem por acaso.

Escrevemos, talvez, entre o sonho e 
o drama que o tempo nos permite, cons-
cientes da serena contradição que é mer-
gulhar no fundo de um humanismo que, 
quantas vezes, se apresenta como uma 
tentativa quase impossível.

A verdade é que por todos os condi-
cionalismos que estamos a viver, ou em 
que vamos vivendo, se transformam em 
aprendizagens próprias que nos ajudam a 
compreender melhor os enganos e desen-
ganos que a vida nos apresenta.

Na dúvida, se é verdadeiro que ocupa-
mos um espaço e estamos embuídos de 
uma entrega total, temos de convir que 
também é verdade que há um pressenti-
mento de que a vida é, como o mundo e 
como o homem, composto de mudanças e 
que elas provocam sentimentos e emoções.

Um dos temas a debater no futuro e 
que seremos todos chamados por direito 
próprio e quando a pandemia se afastar 
ou repetir, haverá que tomar posições, 
de facto, para criar um novo futuro e um 
dos mais urgentes é a necessidade de se 
criar um país mais ambientalista. Sem dú-
vida que é necessário implementar uma 
efetiva educação ambiental, de uma séria 
pedagogia cívica e ecológica para a cons-
trução de uma sociedade mais harmonio-
sa. Sendo, porque o somos, um país com 
forte vocação turística, pelo que devemos 
ter uma estratégia de atuação em relação 
à proteção do ambiente e à igualdade e à 
qualidade de vida das populações locais. 
Também são gente!

O tempo
não se deixa
interromper

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR
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PROJETO ADAPTAR
RECEBEU MAIS DE
17 MIL CANDIDATURAS
DE MICROEMPRESAS

SELO “ESTABELECIMENTO CLEAN & SAFE”
PARA EMPRESAS DO TURISMO

Mais de três mil empresas 
do sector do turismo já 
aderiram ao selo “Estabe-
lecimento Clean & Safe” 

atribuído às empresas que cumpram 
as recomendações da Direção-Geral de 
Saúde (DGS) para evitar a contaminação 
dos espaços com o novo coronavírus.

Segundo os dados divulgados pelo 
Turismo de Portugal a maioria são em-
preendimentos turísticos, localizados na 
zona norte do país e no Algarve.

A iniciativa pretende “sensibilizar 
os empreendimentos para os pro-
cedimentos mínimos a adotar e in-
centivar a retoma do sector a nível 
nacional e internacional, através da 

recuperação da confiança dos con-
sumidores”.

Até ao início deste mês foram con-
cedidos 3.232 “selos de garantia”, o que 
signi� ca que mais de 20% das 16 mil 
empresas registadas na área do turismo 
cumprem os requisitos de higiene e se-
gurança exigidos pela DGS.

Dos 3232 selos atribuídos, 40% 
(1.242) dizem respeito a empreendimen-
tos turísticos, 13,6% (1.211) a agências de 
animação turística e 23% (729) a agên-
cias de viagens e turismo, localizadas na 
Área Metropolitana de Lisboa, no norte 
do país e também no Algarve.

As empresas que pretendam obter o 
selo “Estabelecimento Clean & Safe” de-

Oprograma Adaptar rece-
beu mais de 17 mil can-
didaturas de projetos de 
adaptação de microem-

presas às novas regras de higiene im-
postas pelas autoridades de saúde de-
vido à pandemia da Covid-19.

Com uma dotação global de 50 mi-
lhões de euros o programa Adaptar Mi-
croempresas visa apoiar as empresas 
“no esforço de adaptação e de inves-
timento nos seus estabelecimentos, 
ajustando os métodos de organiza-
ção do trabalho e de relacionamento 
com clientes e fornecedores, às no-
vas condições no contexto da pan-
demia COVID-19, garantindo o cum-
primento das normas estabelecidas 
e das recomendações das autorida-
des competentes”.

De acordo com a informação dis-
ponibilizada na página da internet do 
Ministério do Planeamento, na área 
das microempresas houve 17.067 can-
didaturas desde a abertura dos avisos 

a 18 de maio, que representam um in-
vestimento elegível de 64 milhões de 
euros.

Esta terça-feira, 25 de maio, a Auto-
ridade de Gestão do Programa Opera-
cional Competitividade e Internacio-
nalização (COMPETE 2020) já suspen-
deu a receção de novas candidaturas.

Quase metade das microempresas 
que se candidataram ao novo incenti-
vo financeiro do Estado são da região 
Norte (45%), seguindo-se as do Cen-
tro (24%) e de Lisboa (21%).

No topo das atividades que apre-
sentaram candidaturas estão as áreas 
da saúde, em particular, de medicina 
dentária, restauração (restaurantes 
e cafés), comércio de retalho (talhos, 
lojas de vestuário e informática), ser-
viços pessoais (cabeleireiros) e o turis-
mo (alojamento).

No espaço de uma semana foram 
decididas 2.633 candidaturas, a que 
correspondem 8,4 milhões de euros 
de apoios atribuídos, devendo o fi-

nanciamento começar a chegar aos 
empresários nos próximos dias.

O Ministério estima ainda que a 
decisão sobre pelo menos metade 
das candidaturas apresentadas ocor-
ra ainda antes do próximo fim-de-se-
mana.

50 milhões
para apoiar PME’s 

O programa Adaptar contempla 
ainda uma linha adicional, no valor 
de 50 milhões de euros, para apoiar 
pequenas e médias empresas. As can-
didaturas podem ser apresentadas até 
31 de dezembro de 2020 através do 
Balcão 2020.

O apoio a atribuir pode ir até 50% 
das despesas elegíveis, com um teto 
mínimo de 5.000€ e um teto máximo 
de 40.000€.

Podem ser financiadas despesas 
com a reorganização e adaptação de 

locais de trabalho e/ou alterações de 
lay-off, aquisição de equipamentos de 
higienização e de dispositivos de pa-
gamento automático, incluindo com 
a tecnologia contactless e a instalação 
de outros dispositivos de controlo e 
distanciamento físico.

São também elegíveis as despesas 
com a colocação de sinalização no in-
terior e exterior dos espaços, a contra-
tação de serviços desinfeção das ins-
talações e a aquisição de serviços de 
consultoria especializada para a elabo-
ração de planos de contingência em-
presarial e manuais de boas práticas, a 
adaptação do modelo de negócio aos 
novos desafios, bem como despesas 
com a intervenção de contabilistas ou 
revisores oficiais de contas, na valida-
ção da despesa dos pedidos de paga-
mento.

O regime conta já com mais de 1300 
candidaturas submetidas, que somam 
um investimento global de 35 milhões 
de euros. 

verão cumprir o conjunto de disposições 
presentes na «Declaração de Compro-
misso» que estará disponível nas plata-
formas digitais do Turismo de Portugal 
relativas ao registo das empresas turísti-
cas, � cando o selo associado ao número 
do Registo Nacional de Empresas Turísti-
cas (RNET), Registo Nacional de Anima-
ção Turística (RNAT) ou Registo Nacional 
Agências de Viagens e Turismo (RNAVT).

As empresas podem utilizar o selo 
de garantia nas respetivas instalações, 
canais e plataformas de divulgação e 
venda, � cando sujeitas a auditorias alea-
tórias realizadas pelo Turismo de Portu-
gal, em coordenação com as entidades 
competentes.

Faça compras no comércio tradicional
APOIAM A ECONOMIA LOCAL!

Economia
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Odesemprego no Vale do Sousa 
registou uma subida, num mês, 
com mais 1827 pessoas à pro-
cura de trabalho nos seis con-

celhos da região.
Os dados do Instituto de Emprego e For-

mação Pro� ssional (IEFP) mostram que os 
concelhos de Castelo de Paiva, Felgueiras, 
Lousada, Paços de Ferreira, Paredes e Pena� el 
tinham em abril 13.737 pessoas inscritas nos 
centros de emprego, com os números a re� e-
tir já o impacto da Covid-19 na economia.

Segundo o IEFP, no � nal de abril estavam 
registados 392.323 pessoas desempregadas 
nos Serviços de Emprego do Continente e 
Regiões Autónomas. Trata-se de um aumento 
de 22,1%, mais 71.083 pessoas, que o veri� -
cado no mesmo mês de 2019. Em relação a 
março deste ano, são mais 48.562 pessoas de-
sempregadas, uma subida de 14,1%.

Na região a subida do desemprego tam-
bém se fez sentir. No � nal de abril havia 13.737 

Vale do Sousa com mais 1827 pessoas desempregadas num mês
pessoas inscritas nos centros de emprego. São 
mais 1827 do que no mês anterior. Já compara-
tivamente com o mesmo mês do ano passado 
são mais 2.254 pessoas desempregadas.

Em abril o número de pessoas que procu-
rava um novo emprego � xou-se nas 12.828, 
mais 1.901 do que em março. Procuravam ain-
da o primeiro emprego 909 pessoas, menos 
74 do que no mês anterior.

Felgueiras regista
maior subida e

Paredes o maior número 

Em relação ao mês passado, todos os 
concelhos da região registaram subidas no 
número de desempregados. Castelo de Paiva 
registou mais 50 pessoas sem emprego, num 
total de 593, enquanto Lousada subiu para 
1.847 desempregados (mais 272).

A maior subida no desemprego foi regis-
tada no concelho de Felgueiras, com mais 606 
pessoas a procurarem emprego, num total de 

2.704.
Por outro lado, Paredes foi o concelho da 

região a registar o maior número de desem-
pregados em abril, 3.689, mais 422 do que no 
mês anterior. A maioria dos pedidos (3.461) 
correspondiam a um novo emprego e 228 ao 

primeiro emprego. Das 3689 pessoas desem-
pregadas 2.218 eram mulheres e 1.471 eram 
homens. 

Já Paços de Ferreira tinha 2.086 desem-
pregados, mais 155, e Pena� el 2.818, mais 322 
do que em março.

Há várias caixas solidárias espalhadas pelo concelho
caixa solidária na junta de freguesia. 

O movimento foi crescendo e chegaram 
a existir 17 caixas espalhadas pela fregue-
sia, mas algumas acabaram por ser retira-
das devido a aproveitamentos. “Agora em 
maio começaram a surgir mais pedidos 
de ajuda e tivemos de nos ajustar e fazer 
as coisas de outra forma. Criamos uns 
vales que as pessoas podem comprar 
em três supermercados da freguesia e 
que servem depois para comprar carne, 
fruta, legumes e outros alimentos para 
ajudar estas famílias” conta a empresária.

Para conseguir responder ao grande 
número de pedidos, o grupo decidiu tam-
bém colocar uma caixa solidária na entra-
da dos hipermercados. Além de alimentos, 
há famílias a serem apoiadas com roupas, 
carrinhos de bebé, fraldas e até peças de 
mobiliário. “Normalmente são os amigos 
e vizinhos a contactar-nos e já temos pe-
didos de outras freguesias do concelho”.

Em Recarei a iniciativa partiu da Comis-
são de Moradores que lançou o desafio nas 
redes sociais. A primeira caixa foi colocada 
no centro da freguesia, por Carina Martins, 
assistente social no IPO do Porto. Agora na 
zona de Recarei e Sobreira já existem pelo 
menos mais duas caixas com bens alimen-
tares para ajudar quem precisa. 

Ao longo das últimas semanas e com a 
ajuda de uma assistente social do SAS de 
Paredes, Carina Martins tem conseguido 
sinalizar várias famílias com necessidades 
comprovadas e que aguardam por uma 
ajuda do Estado. 

“Leve o que precisar, deixe o que 
quiser”. É assim que funciona o movimen-
to  Caixa Solidária, que partiu da ideia do 
fotojornalista Nuno Botelho e rapidamen-
te se espalhou pelo país para ajudar quem 
mais precisa neste tempo de incerteza pro-
vocado pela pandemia da Covid-19.

Desde abril foram espalhadas pelo país, 

continente e ilhas, 
mais de mil caixas so-
lidárias. Em Paredes há 
já algumas dezenas, 
colocadas em diferen-
tes pontos do conce-
lho. Em Vilela a iniciati-
va partiu de um grupo 
de jovens, entre eles 
Ana Rita Torres, que 
começou por colocar 
três caixas na capela 
de São José, no fonta-
nário e na Senhora da 
Hora. “Tivemos uma 
afluência muito gran-
de e sempre que pu-
semos alimentos no 
dia seguinte as caixas 
já estavam vazias. 
Acho que as pessoas 
procuram esta ajuda 
essencialmente por 
vergonha e se conse-
guimos ajudar uma 

família que seja já terá valido a pena”,
defende a jovem de Vilela, garantindo que 
além dos alimentos, conseguiram também 
entregar roupa de crianças e alimentação 
para animais.

Em Rebordosa também houve muitas 
famílias afetadas pela pandemia da Co-
vid-19, que perderam rendimentos ou vi-
ram os seus empregos em risco devido ao 
confinamento. Isabel Dias quis fazer algu-
ma coisa para ajudar e colocou a primeira 

“A estas famílias são entregues caba-
zes de alimentos, que são doados por vá-
rias empresas e particulares a pedido da 
Comissão de Moradores. Tudo isto só é 
possível graças a um trabalho de entrea-
juda feito por uma equipa multidiscipli-
nar”, defende a jovem. 

Também têm surgido vários pedidos 
de ajuda de quem precisa de um trabalho 
urgente, estando o grupo a apelar às em-
presas que estejam a contratar que tenham 
estas pessoas em atenção.  
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Pena máxima para condutor que atropelou
mortalmente duas pessoas em Rebordosa

Texto
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Otribunal de Pena� el 
condenou a 25 anos 
de cadeia José Pinto, 
o emigrante de 43 

anos que atropelou mortalmente 
dois motards do Moto Clube de Re-
bordosa, e feriu mais três pessoas 
em fevereiro do ano passado.

Na sentença proferida no passa-
do dia 18 de maio, José Pinto foi con-
denado à pena máxima de 25 anos 
de prisão por vários crimes, entre 
eles de homicídio quali� cado, consu-
mado e tentado, ofensa à integrida-
de física, dano e condução perigosa 
de que estava acusado. A soma das 
penas parcelares dava um total de 54 
anos e 6 meses de prisão. O arguido 
foi ainda condenado a uma pena 
acessória de proibição de conduzir 
pelo período de dois anos e 9 meses.

“Agiu alcoolizado
e com o objetivo

de matar”
Preso preventivamente desde 

fevereiro de 2019, no Estabeleci-
mento Prisional do Porto, José Pin-
to, viu o coletivo de juízes presidido 
pelo Juiz Sandro Lopes Ferreira, 
decretar a pena máxima pelos 12 
crimes de que estava acusado e que 
foram cometidos no dia 23 de feve-
reiro de 2019 durante um convívio 
de angariação de fundos na sede do 
Moto Clube de Rebordosa.

José Pinto, também conhecido 
por “doceiro” esteve na festa da ma-
tança do porco na companhia do 
� lho menor, de 11 anos, e ingeriu 
diversas bebidas alcoólicas durante e 
após o almoço, tendo-se desentendi-
do com alguém no decorrer da festa.

José pinto condenado a 25 anos de prisão

Mais tarde, e já no exterior do 
edifício, envolveu-se em desacatos 
e foi convidado a abandonar o local. 
Em resposta, José Pinto ameaçou 
que ia resolver a situação à sua ma-
neira e dirigiu-se para o seu auto-
móvel, um Audi A6 de matrícula in-
glesa que se encontrava estaciona-
do nas imediações do Moto Clube.

No acórdão, os juízes referem 
ainda que o arguido agiu alcooliza-
do, (tinha uma taxa de alcoolemia 
de 1,885 g/l de sangue) e com o 
objetivo de matar “quem quer que 
se encontrasse no seu caminho, 
como vingança do que sucedeu”.

“Ao conduzir o veículo nos 
moldes descritos, nomeadamen-
te dirigindo-o contra as pessoas 
que encontrasse na via pública e 
que conseguisse atingir atrope-
lando-as, o arguido, animado de 

sentimentos de vingança e sem 
qualquer motivo que o justi� cas-
se, agiu com o propósito de lhes 
tirar a vida, o que representou, 
quis e conseguiu relativamente a 
Pedro Leal e José Nogueira, só não 
o conseguindo em relação a Bruno 
Loureiro, Fernando Ribeiro e Pau-
lo Ribeiro por razões alheias à sua 
vontade”, pode ler-se no acórdão.

Depois de atropelar estas cinco 
pessoas, José Pinto conseguiu fugiu 

do local, abandonando o veículo na 
Rua das Cabaneiras, entregando-se 
mais tarde no Posto Territorial da 
GNR de Lordelo.

O emigrante em Inglaterra foi 
sentenciado por cinco crimes de 
homicídio quali� cado, três na for-
ma tentada e dois consumados, por 
ter atropelado mortalmente Pedro 
Leal, de 36 anos, conhecido por 
“Espanhol” e que pertencia aos ór-
gãos sociais do motoclube e José 

Nogueira, de 30, ambos casados e 
com � lhos. O atropelamento foi de 
tal forma violento que os corpos de 
Pedro e José foram arrastados vá-
rios metros.

Foi ainda condenado a 1 ano de 
prisão por dois crimes de ofensa à 
integridade física (seis meses cada), 
dois anos e seis meses de prisão por 
quatro crimes de danos e dois anos 
e três meses pelo crime de condu-
ção perigosa.

O emigrante enfrenta ainda 
acusações por parte das viúvas das 
vítimas e sete pedidos de indemni-
zação de mais de 987 mil euros. 

No acórdão os juízes referem que 
“o arguido agiu sempre livre, volun-
tária e conscientemente, ciente do 
caráter ilícito e reprovável das suas 
condutas, sabedor que as mesmas 
eram, como ainda são, proibidas e 
punidas por lei”. "Embora lamente a 
existência de vítimas, bem como o 
impacto nos familiares, no que toca 
aos factos descritos assume uma 
postura de vitimização e endossa 
responsabilidade para terceiros 
por não terem agido de modo dife-
rente com ele”.

Devido à visibilidade mediática 
do caso e pelo facto de sentir pressão 
pelos comentários públicos, em agos-
to de 2019 a mulher de José Pinto 
vendeu a casa da família situada em 
Lordelo, Paredes, e mudou-se com 
os � lhos, atualmente com 12, 10 e 5 
anos, para Viseu, de onde é originária, 
passando a viver com a mãe e a irmã.
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OMinistro do Ambiente e da 
Ação Climática, João Pedro 
Matos Fernandes, garantiu na 
semana passada, numa au-

diência no parlamento, que a entrada em fun-
cionamento da ETAR de Arreigada, em Paços 
de Ferreira, está pendente da vinda a Portu-
gal dos técnicos de uma empresa austríaca 
responsável pela instalação das membranas 
utilizadas para o tratamento de resíduos.

“Tem de ser essa empresa a colocá-las 
em funcionamento e, neste momento, o 
con� namento impede os técnicos aus-
tríacos de virem a Portugal fazer esse tra-
balho”, frisou o governante, em resposta às 
questões levantadas por um deputado do 
PSD durante a comissão de ambiente, energia 
e ordenamento do território.

O Deputado António Cunha lembrou que 
o Ministro já tinha sido interpelado em duas 
audições sobre o crime ambiental que está a 
ser cometido no Rio Ferreira e nas duas vezes 
enganou as populações de Paços de Ferreira e 
Paredes sobre a ETAR.

“Da primeira vez reconheceu ser um 
problema de poluição dos mais graves da 
área metropolitana do Porto e prometeu 

O Tribunal de Contas deu luz 
verde a um investimento de cinco 
milhões de euros do Centro Hospi-
talar Tâmega e Sousa (CHTS) para 
melhorar a e� ciência energética do 
Hospital Padre Américo, em Pena� el.

Segundo o CHTS, a intervenção 
vai assegurar uma poupança ener-
gética anual estimada em 323 mil 
euros e deverá estar concluída no � -

O projeto “O 
Maior da Minha Al-
deia” integrado no 
“Cá Paredes” está 
a realizar sessões 
de formação online
para os participan-
tes do concurso, de 
forma a substituir as 
sessões presenciais 
que não foram reali-
zadas devido à pan-
demia da Covid-19.

Foram também 
distribuídos aos 40 
inscritos no concur-
so, plantas (abóbo-
ras) e manuais de 
produção de abó-
boras gigantes com a descrição dos 
procedimento a dotar, bem como 
os produtos adequados para com-
bater determinadas pragas e doen-
ças e os fertilizantes homologados 
para o bom desempenho de cada 
planta.

Já decorreram duas sessões de 

Ministro do Ambiente diz que ETAR Arreigada aguarda
visita de técnicos austríacos para entrar em funcionamento 

que em quinze dias estaria pronta. Da se-
gunda vez, um mês depois, enrolou, engo-
liu em seco e disse que a obra estava quase 
concluída e que só estava dependente de 
uma inspeção”, disse, questionando o gover-
nante: “A� nal quando é que a ETAR de Ar-
reigada estará pronta?”

O deputado recordou ainda que este 

equipamento está situado num espaço de 
lazer, e que o “cheiro é nauseabundo e as 
descargas diretas com dejetos”, são uma 
“constante”.

Em resposta o ministro lembrou que a obra 
não é da responsabilidade do Ministério do 
Ambiente, mas da câmara municipal de Paços 
que Ferreira, que fez um esforço muito signi� -

cativo para � nanciar o equipamento.
Matos Fernandes esclareceu ainda que da 

primeira vez faltava uma inspeção da Direção-
-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à qual o 
projeto chumbou, devido a um erro de ligação 
à parte elétrica, entretanto já ultrapassado, 
havendo agora um novo problema com as 
membranas utilizadas para o tratamento dos 
resíduos, que são de uma empresa austríaca.

O governante explicou, também, que de-
vido à crise sanitária que o país está  a viver, 
os técnicos responsáveis pela colocação das 
ditas membranas estão impedidos de se des-
locarem a Portugal.  

Numa anterior audição sobre o Orça-
mento de Estado 2020, o Ministro do Am-
biente e da Ação Climática já tinha avança-
do que a ETAR estaria pronta e ligada em 15 
dias a três semanas, não sendo por falta de 
inspeção que o equipamento deixaria de 
estar ligado.

O projeto de ampliação e reabilitação da 
ETAR de Arreigada orçado em 5,1 milhões de 
euros é apoiado em 80% pelo Programa Ope-
racional de Sustentabilidade e E� ciência no 
Uso de Recursos (POSEUR). Vai permitir dupli-
car a capacidade de tratamento dos esgotos 
que estavam a causar problemas ambientais 
no Rio Ferreira, afetando sobretudo as fregue-
sias de Lordelo e Rebordosa.

CHTS investe 5 milhões de euros
na e� ciência energética 

nal de 2021, sendo comparticipada 
em 95% por fundos comunitários.

O projeto prevê o revestimen-
to de 17 mil metros quadrados das 
fachadas da unidade hospitalar de 
Pena� el, com coberturas de alumí-
nio de última geração. “O novo ma-
terial assegurará mais conforto 
térmico a utentes e pro� ssionais 
e uma poupança estimada de 27 

mil euros por ano”, explica o CHTS.
Está também prevista a instala-

ção de um sistema solar fotovoltai-
co para produção de energia elétri-
ca, constituído por 1800 módulos, e 
a instalação de uma caldeira de bio-
massa que permitirá uma poupança 
de 199 mil euros.

Recentemente, o Tribunal de 
Contas já tinha autorizado os pro-
jetos de alargamento dos serviços 
de Pneumologia e Nefrologia, que 
representam um investimento de 
um milhão de euros.

A ampliação da área destinada à 
pneumologia vai melhorar a unidade 
de broncologia e a unidade de função 
respiratória que passará a ter mais ca-
mas e equipamentos. Já o alargamen-
to do serviço de nefrologia vai permi-
tir criar, pela primeira vez, uma unida-
de de dialise do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS) nesta região, evitando 
a necessidade de transferir doentes 
para outros hospitais.

formação online, com o acompa-
nhamento técnico da RURIS. Aos 
participantes que não conseguiram 
assistir em direto é disponibilizado 
o link da sessão.

No concurso “O Maior da Minha 
Aldeia” participam concorrentes de 
Aguiar de Sousa, Baltar, Duas Igre-
jas, Rebordosa, Sobreira e Vilela.

Projeto “O Maior da Minha
Aldeia” realiza formações online
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Decorrem a bom ritmo as obras de 
requali� cação das escolas básicas 
e secundárias de Lordelo. Segun-
do a autarquia a intervenção fase-

ada permite realizar as obras exteriores e interio-
res nos pavilhões sem causar grandes constran-
gimentos no funcionamento das escolas.

As obras vão resolver problemas há muito 
identi� cados pela comunidade, como a remo-
ção das coberturas de � brocimento, substitui-
ção de caixilharias e piso dos pavilhões, entre 
outras obras de bene� ciação e requali� cação.

Em Rebordosa será contemplada também 
a ampliação da cozinha, a remodelação do 

O Município de Paredes as-
sinalou o Dia das Eco-Escolas 
Municipal, no passado dia 19 de 
maio, com a candidatura de 23 
projetos de estabelecimentos 
de ensino ao Programa de Edu-
cação para o Desenvolvimento 
Sustentável promovido em Por-
tugal pela Associação Bandeira 
Azul da Europa (ABAE).

Em 2018/2019, 18 estabele-
cimentos de ensino do conce-
lho receberam a bandeira verde 
do Eco-Escolas.

Durante o ano letivo de 
2019/2020 houve 23 escolas do 
concelho candidatas ao programa Eco-Esco-
las, que pretende “encorajar ações e reco-
nhecer o trabalho de qualidade desenvol-
vido pela escola, no âmbito da Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade”.

As escolas básicas de Cristelo e Bitarães, 
escola EB/S de Rebordosa, a EB/S da Sobreira, 

A Agito – Formação e Serviços, Lda, en-
tidade formadora com sede no concelho de 
Paredes, continua a emprestar computadores 
portáteis aos seus formandos que não dis-
ponham destes equipamentos para a imple-
mentação da formação a distância.

Mais de 30 formandos de dois novos Cur-
sos de Aprendizagem com equivalência ao 
12.º ano já retomaram no passado dia 18 de 
maio a atividade formativa. 

Segundo a empresa, a medida já tinha 
sido aplicada durante o mês de abril a outros 
dois cursos, permitindo dar continuidade 
ao processo de formação em plena crise de 
Covid-19, processo esse que culminou com 
a realização das provas de avaliação � nal de 
32 formandos desta tipologia de formação – 
Formação de Jovens, Cursos Aprendizagem, 
Entidade Formadora Externa do IEFP.

“A medida está igualmente a ser equa-

Obras nas secundárias de Lordelo e Rebordosa

Texto
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bar, e a reorganização do polivalente. As salas 
também serão intervencionadas, bem como 
o gimnodesportivo que será equipado com 
balneários com acessos para pessoas com 
mobilidade reduzida.

A intervenção na escola básica e secundá-
ria de Lordelo decorrerá nos mesmos moldes, 
com a substituição das placas de � brocimen-
to, a remoção dos painéis de amianto, a subs-
tituição da caixilharia e pavimento, melhorias 
nas salas de aula e sala dos professores, bem 
como uma intervenção profunda no pavilhão 
gimnodesportivo.

As empreitadas resultam de um acordo 
de colaboração entre a câmara de Paredes e o 
Ministério da Educação e terão um custo glo-
bal de 2,74 milhões de euros.

23 projetos de Paredes
candidatos ao Programa Eco-Escolas

escola Básica da Serrinha, Jardim de Infância 
de Talhô, em Gondalães, Jardim de Infância de 
Estrebuela, Escola EB/S de Paredes, Centro de 
Formação Pro� ssional das Indústrias da Madei-
ra e Mobiliário – CFPIMM, Escola Básica N.º 1 de 
Sobreira, Escola EB N.º 1 de Rebordosa, Jardim 
de Infância Monte Mouriz, Colégio Casa – Mãe, 

Escola EB/S de Vilela, Escola EB/S 
de Lordelo, Grande Colégio de 
Paredes, Jardim de Infância de S. 
Marcos, Conservatório de Dança 
do Vale do Sousa, Escola Bási-
ca de Vilela, Escola Básica N.º 2 
de Lordelo, Escola Básica N.º 1 
de Lordelo, Escola EB Recarei e 
Escola Secundária de Paredes 
desenvolveram um conjunto de 
ações e atividades que deverão 
envolver os diferentes elemen-
tos da comunidade escolar.

Foram desenvolvidos vários 
trabalhos como a plantação de 
espécies autóctones, o cultivo 
de hortícolas, a marcação de 
Eco-Trilhos, a construção de um 
pomar, a construção e coloca-

ção de ninhos para aves, o aproveitamento 
das águas da chuva, entre outras.

Periodicamente as escolas são visitadas 
por elementos da Comissão Nacional. Estas 
visitas visam reconhecer o trabalho em curso 
e assegurar os parâmetros de qualidade do 
Programa.

AGITO empresta portáteis
para formação à distância

cionada para outras tipologias de forma-
ção onde não seja possível a retoma da 
atividade formativa em regime presencial, 
ou até mesmo conciliar um regime misto 
de intervenção, nesta fase de mitigação 
que estamos a atravessar”, acrescenta a en-
tidade.

A par desta iniciativa, e 
para capacitar os quadros in-
ternos e equipas formativas, a 
Agito está a ministrar o curso 
de E-formador que se destina 
a dotar os participantes de 
competências de especializa-
ção na relação com as plata-
formas de e-learning.

“A Agito – Formação e 
Serviços, Lda tem pautado 
a sua estratégia empresarial 
por um caminho assente na 

seriedade, rigor e excelência, num “merca-
do” competitivo, global, em que lida direta 
e diariamente com pessoas e as suas qua-
li� cações, mas também com a capacidade 
constante de fazer melhor, ir mais além, au-
mentar competências e fazer a diferença!”

Texto

HELENA NUNES
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PUB PUB

O comandante operacional 
distrital do Porto (CODIS), 
Tenente-coronel Carlos Ro-
drigues Alves, visitou no pas-

sado dia 20 de maio o Centro de Meios Aé-
reos do distrito do Porto, sedeado no heli-
porto dos bombeiros voluntários de Baltar.

A visita foi acompanhada pelo vereador 
da Proteção Civil, Elias Barros, e visou a ve-
rificação do dispositivo e o grau de pron-
tidão para fazer face à época de incêndios 
rurais 2020, refere a autarquia.

O Centro de Meios Aéreos de Baltar dis-
põe de um helicóptero médio com uma tri-
pulação de dois pilotos, apoiados por oito 
operacionais de combate aos incêndios 
que está operacional desde 15 de maio até 

A Câmara Municipal de Paredes entregou 
entre os meses de março, abril e a segunda 
semana de maio cerca de 345 cabazes de ali-
mentos a agregados familiares carenciados 
do concelho.

Ao todo foram apoiadas 470 beneficiá-
rios sinalizados pelas juntas de freguesia, 
instituições, ou mesmo pelas próprias fa-
mílias afetadas pelo contexto da pandemia 
COVID-19 que ficaram sem emprego ou 
viram os seus rendimentos reduzirem de 
forma significativa decorrente da situação 

Um homem morreu eletrocuta-
do no passado sábado, dia 23 maio, 
na freguesia de Sobreira, Paredes, 
quando cortava a relva em casa.

Segundo o Jornal de Notícias, tra-
ta-se de Rui Moreira, especialista ferro-
viário de 51 anos que tinha sido candi-
dato pela CDU à junta de Sobreira nas 
autárquicas de 2009 e 2013.

O homem ainda foi assistido no 
local pelos elementos da delegação 
da Cruz Vermelha da Sobreira, mas 
não resistiu. No local esteve tam-
bém a GNR de Paredes e a equipa 
de apoio psicológico do INEM para 
prestar apoio à família.

Feira de Paredes reabre com precauções

Comandante Operacional Distrital do Porto
visitou heliporto de Baltar

15 de outubro.
O meio aéreo tem capacidade para trans-

portar 1200 litros de água. A equipa do Gru-
po de Intervenção Proteção e Socorro - GIPS/
GNR é composta por 26 elementos.

Na visita participaram ainda o diretor 
do heliporto, Paulo Alexandre Soares, o 
presidente dos bombeiros voluntários de 
Baltar, José Alberto Sousa, o comandante 
dos bombeiros de Baltar, António Ferreira, 
e o responsável operacional dos GIPS/GNR, 
Sargento António Monteiro.

Paredes dispõe de 42 bombeiros no 
efetivo distrital formado por 333 elemen-
tos afetos ao Dispositivo Especial de Com-
bate a Incêndiso Rurais (DECIR) de 2020. 

Durante a época de incêndios rurais a 
Base de Apoio Logístico continuará sedea-
da no quartel dos Bombeiros Voluntários 
de Paredes.

Texto

HELENA NUNES

Câmara entregou 345 cabazes de 
alimentos a famílias carenciadas

atual do país. 
Os alimentos são recolhidos pelo pelou-

ro da Ação Social. Os cabazes são elaborados 
em função das necessidades das famílias e 
entregues ao domicílio.

Além desta iniciativa, o município de Pa-
redes contribuiu também com bens alimen-
tares para outras entidades, nomeadamente 
a delegação da Sobreira da Cruz Vermelha 
e o projeto Lordelo Solidário da ADIL – As-
sociação para Desenvolvimento Integral de 
Lordelo.

A colaboração visa o apoio às famílias da 
Sobreira e de Lordelo num total de 98 agre-
gados.

A feira de Paredes reabriu totalmente 
no último sábado, 23 de maio, com as de-
vidas precauções recomendadas pela Dire-
ção-Geral de Saúde (DGS). Cerca de 200 fei-
rantes e clientes cumpriram as novas regras 
de higiene e segurança adotadas, nomea-
damente, o uso de máscara.

O presidente da câmara, Alexandre Al-
meida, e os vereadores do PS, acompanha-
ram a reabertura, ouvindo os comerciantes 
a quem “transmitiram con� ança e ânimo 
neste momento difícil que vivemos devi-
do à pandemia”, referiu a autarquia.

 A feira de Paredes começou por abrir 
de forma parcial a 18 de maio, com 33 fei-
rantes e apenas como mercado para venda 
de produtos alimentares, hortícolas, frutí-
colas, plantas e � ores.

Texto

HELENA NUNES

Homem morre
eletrocutado na Sobreira 

Rui Moreira era casado e tinha 
dois � lhos, um deles menor de idade.
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Arquivada investigação à queda
do helicóptero do INEM

que vitimou enfermeira de Baltar

AProcuradoria-
-Geral da Re-
pública (PGR) 
arquivou a in-

vestigação sobre o helicóp-
tero do Instituto Nacional de 
Emergência Medica (INEM) 
que caiu na Serra de Santa 
Justa, em Valongo, a 15 de 
dezembro de 2018.

Segundo a decisão, o 
acidente pode ter sido pro-
vocado pelo “agravamento 
inesperado do tempo me-
teorológico” que tenha “di-
minuído drasticamente as 
condições de visibilidade”.

O Ministério Público 
deu curso às investigações 
suportadas pelo processo 
por entender que poderiam 
estar em causa os crimes de 
homicídio por negligência e/
ou atentado à segurança de 
transporte por ar.

Recorde-se que o aci-
dente provocou a morte 
aos quatro ocupantes da 
aeronave, o piloto coman-
dante João Lima, o copiloto 
Luís Rosindo, o médico Luís 
Veiga, de nacionalidade es-
panhola, e a enfermeira Da-
niela Silva, 34 anos, natural 
de Baltar, Paredes.

No despacho datado de 
3 de abril, o Ministério Pú-
blico no Diap da Procura-
doria da República do Por-
to (Valongo, secção única) 
concluiu que  “a escala do 
helicóptero em Baltar era 
absolutamente necessá-
ria para reabastecimento 
de combustível” e que a 
“decisão de levantar voo 
não foi temerária nem im-
prudente, mostrando-se 
aceitável no contexto em 
que se verificou, nomea-
damente meteorológico”.

“A tripulação do heli-
cóptero não se apercebeu 
da antena embatida, por-
que não tentou qualquer 
manobra evasiva”, não sen-
do possível apurar se foi por 
a antena não estar iluminada 
no topo e a nível intermédio, 
como se impunha, ou se pelo 
facto de o topo estar tapado 
com nuvens que ocultavam a 
iluminação.

A Cuidar’t abre portas dia 1 junho com uma “equipa 
ambiciosa, determinada e empenhada em prestar os 
melhores cuidados de saúde em diversas áreas”. Fundada 
por � sioterapeutas, a Cuidar’t conta disponibilizar serviços 
no âmbito da � sioterapia, saúde da mulher, saúde estética, 
pilates clínico e serviços ao domicílio. 

Estarão também disponíveis serviços de nutrição e psicolo-
gia clínica, da responsabilidade de pro� ssionais destas áreas. 

A equipa pretende oferecer “cuidados de saúde de qua-
lidade, aliando o conhecimento cientí� co á prática clínica, 
tendo sempre em foco a satisfação dos seus utentes”.

O Centro Municipal de Marcha e Corrida, localizado no 
Parque da Cidade de Paredes, reabriu no passado dia 25 de 
maio, mas com regras especí� cas para garantir as condições 
de segurança de� nidas pela Direção-Geral de Saúde (DGS).

O Centro de Municipal de Marcha e Corrida irá funcionar 
por marcação, através do contacto: 963679648, de segunda 
a sexta, entre as 7h30 e as 10h30 e as 16h e as 22h30.

O circuito dos percursos do Centro de Marcha e Corrida de 
Paredes (1km, 3km, 5km e 10km) foi desenhado em colaboração 
da Federação Portuguesa de Atletismo e do Instituto Português 
do Desporto e Juventude (IPDJ), delegação do Porto.

Texto

HELENA NUNES

Nova clínica de saúde
abre em Paredes 

Centro Municipal de Marcha
e Corrida já reabriu

Venha descobrir este espaço de saúde e bem-es-
tar, na Praça Capitão Torres Meireles, n.º 46, em 
Paredes.

Por outro lado, o MP diz 
não haver indícios que rela-
cionem a ocorrência do aci-
dente com tempo de traba-
lho excessivo por parte dos 
pilotos e que no decurso do 
voo, o piloto seguiu o plano 
delineado antes da desco-
lagem, “forçando as condi-
ções visuais com o terreno, 
fazendo diminuir a altitude 
para manter ou buscar re-
ferências”. 

O Ministério Público con-
cluiu também que “os factos 
não afastam a cogitação de 
várias hipóteses como cau-
sa do acidente, sendo uma 
delas um agravamento 
inesperado do tempo me-
teorológico durante a tra-
vessia da serra que tenha 
diminuído drasticamente 
as condições de visibilida-
de, sem que se tenha apu-
rado em concreto, com a 
necessária segurança, qual 
delas se veri� cou”.

Face a esta incerteza, foi 
determinado o arquivamen-
to dos autos.

Em março deste ano o rela-
tório � nal do Gabinete de Pre-
venção e Investigação de Aci-
dentes com Aeronaves e Aci-
dentes Ferroviários (GPIAAF) 
indicava como causa mais 
provável da colisão da aerona-
ve com a torre de radiodifusão 
localizada na Serra de Santa 

Justa, em Valongo, o facto de o 
helicóptero "voar abaixo das 
altitudes mínimas previstas 
na regulamentação".

O acidente aconteceu a 
15 de dezembro de 2018. 
O helicóptero ao serviço 
do INEM descolou às 18:35 
do heliporto de Massarelos 
no Porto, onde tinha ater-
rado antes numa missão 
de transporte urgente de 
doentes intra-hospitalar. A 

aeronave tinha como des-
tino final a base de Macedo 
de Cavaleiros, mas ia fazer 
uma escala técnica para 
reabastecimento em Baltar, 
Paredes.

Poucos minutos depois 
de descolar, o helicóptero co-
lidiu com uma torre de trans-
missão rádio, com 66 metros 
de altura, localizada na serra 
de Santa Justa, Valongo, viti-
mando quatro pessoas.

A GNR de Pena� el deteve, a 15 de maio, um homem de 
32 anos por trá� co de droga e condução perigosa de veículo 
rodoviário, no concelho de Paredes.

Segundo comunicado, a GNR tentou abordar uma viatu-
ra durante uma ação de patrulhamento e apercebeu-se o do 
comportamento suspeito do condutor que tentou alterar o 
percurso para evitar a guarda.

O condutor fugiu das autoridades e acabou por ser in-
tercetado em Lordelo, após despiste. O jovem que já tinha 
cumprido pena de prisão por trá� co de droga foi detido na 
posse de 15 doses de cocaína e heroína, dois telemóveis e 
20 euros em dinheiro. Presente a primeiro interrogatório no 
Tribunal de Pena� el � cou obrigado a apresentações bisse-
manais às autoridades.

O veículo foi apreendido depois de a GNR apurar que ti-
nha sido furtado, sendo devolvido ao legítimo proprietário.

Fugiu à GNR em carro furtado

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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Depois de ter deixado o 
Nun’Álvares mesmo antes da 
paragem do campeonato de-
vido à situação do covid-19, 
Eduardo Moreira tem agora um 
novo projeto.

O técnico, natural de Lorde-
lo, vai orientar o Citânia de San-
� ns (Paços de Ferreira), clube 
que ainda aguarda a decisão da 
Associação de Futebol do Porto 
e mantém a esperança na subi-
da à Divisão Honra.

Para Eduardo, este é o se-
gundo projeto enquanto trei-
nador principal de uma equipa 
sénior, que explicou os motivos 
pelos quais aceitou a proposta do clube pacense: “O projeto apresenta-
do foi de encontro ao que eu esperava, a divisão que iremos disputar, 
a luta pelos lugares cimeiros e a construção de um plantel competiti-
vo foram as razões que me � zeram aceitar”.

Depois de se ter estreado ao serviço do clube de Recarei, Eduardo 
Moreira prepara agora o novo projeto para a temporada 2020/2021, num 
plantel “que poderá sofrer muitas alterações”, a� rmou o técnico

O técnico Pedro Ferreira vai 
manter-se como treinador prin-
cipal do Aliados Futebol Clube 
de Lordelo. A notícia foi avançada 
pelo clube que sustenta a con-
� ança no técnico que chegou ao 
emblema a meio da época pas-
sada. Com 7 jogos realizados na 
temporada transata, Filipe Car-
neiro, presidente do clube, de-
fende que “o treinador não teve 
tempo, na época passada, para 
mostrar aquilo que vale porque foram poucos jogos”.

Para a próxima época, Pedro Ferreira a� rma que “o objetivo passa 
por vencer todos os jogos, aliando as vitórias a uma boa qualidade 
de jogo e muita entrega por parte dos jogadores. Esse é o nosso ob-
jetivo diário”.

Sobre a próxima temporada, o técnico considera que “as equipas 
serão muito competitivas e com muita qualidade. No meu entender, 
continua a ser a série da morte”. 

O plantel está já a ser estabelecido com diversas contratações e re-
novações.

Mário Rocha: “Objetivo
é a subida de divisão”

Texto

CRISTINA BORGES

Mário Rocha vai con-
tinuar “ao leme” do 
Aliança de Gandra 
na época 2020/2021. 

O técnico e o clube chegaram a acor-
do na renovação do contrato que 
permite assim ao treinador avançar 
para a nona época consecutiva en-
quanto responsável máximo pela 
equipa sénior de futebol.

Apesar de, a temporada ante-
rior ter terminado de forma atípica 
e o futuro da próxima estar ainda 
incerto, o Aliança de Gandra es-
tabeleceu já o objetivo da época 
2020/2021, que passa pela luta por 
um dos lugares que dá acesso à su-
bida de divisão.

Mário Rocha explicou como está 
a ser preparado o plantel para lutar 
por um objetivo tão ambicioso.

Por que razão aceitou renovar 
o contrato com o Aliança de Gan-
dra?

Decidi renovar o vínculo por-

Cândido Silva não se recandidata
à presidência do Aliança de Gandra

Depois de 18 anos ligado ao 
emblema gandrense, Cândido Sil-
va decidiu que “estava na hora de 
sair”. O ex-presidente não se recan-
didatou à presidência do clube jus-
ti� cando “motivos pessoais” para a 
decisão da saída.

Depois de quatro mandatos 
enquanto “chefe máximo”, Cândido 
Silva deixa o cargo a 30 de junho, 

Pedro Ferreira mantém-
-se no Aliados de Lordelo

Eduardo Moreira assina 
pelo Citânia de San� ns

à presidência do Aliança de Gandra

que, analisando todas as propostas 
que tive, nenhuma foi de acordo 
com o que os meus objetivos e, 
estando num clube onde o obje-
tivo não seja a subida de divisão, 
esse clube só pode ser o Aliança 
de Gandra. A continuidade de qua-
se toda a estrutura da direção e a 
con� ança da mesma aliada ao bom 
trabalho da época anterior foram 
outros dos motivos que me � ze-
ram continuar. Continuo com todo 
o gosto e motivação.

O que lhe foi pedido aquando 
desta renovação da contratação?

Claramente que o objetivo é a 
subida de divisão. Seremos um dos 
candidatos à subida ao campeona-
to nacional. Com todas as mudnças 
que aí vêm, esperamos � car nos pri-
meiros cinco lugares.

Como perspetiva a próxima 
época?

Vai ser uma época difícil, porque, 
apesar desta situação do covid-19, 
os clubes estão praticamente com 
os plantéis fechados, ao contrário do 

que eu perspetivava. Pensei que iam 
existir mais di� culdades na contrata-
ção de jogadores, mas tal não se tem 
veri� cado. Isso é bom para o futebol. 
As equipas mantêm-se motivadas e 
con� antes, por isso, será um campeo-
nato muitíssimo equilibrado e com 
um bom espetáculo.

Já há conhecimento da saída 
do clube de alguns jogadores, 
que eram bastante utilizados 
por si (Diogo Brandão, Pepe, 
Edgar, Sérgio Cardoso, Cenoura 
e Nani). Como é que estão a ser 
colmatadas essas saídas?

As saídas estão a ser resol-
vidas com outras contratações. 
Contratámos o Pepe (ex Lousada), 
o Jonas (ex Vilarinho), o Diogo 
Brandão (ex Aliados) e o Hugo 
Costa (ex Aliados). Agora estamos 
à procura de outras soluções. 

Gostava de poder continuar a 
contar com eles e fico triste por 
não ser possível, mas, por outro 
lado, essa situação deixa-me bas-
tante satisfeito porque sei que 
eles vão melhorar a sua situação, 
nomeadamente, financeira.

altura e que “passará a pasta”.
As eleições estão marcadas 

para 6 de junho. Até ao momento, 
há apenas uma lista entregue, en-
cabeçada pelo Sr. João Moreira. A 
candidatura integra grande parte 
dos elementos que fazem parte 
da atual direção. As eleições estão 
marcadas para o próximo dia 6 de 
junho.

Depois de duas épocas no Re-
bordosa, segue-se o Barrosas. To-
nanha aceitou a proposta do clube 
felgueirense e regressa assim a “uma 
casa” que bem conhece, onde tam-
bém já esteve duas temporadas.

Sobre o regresso, o técnico de 
46 anos explicou: “Aceitei porque 
as pessoas � zeram muita questão. 
Senti que queriam mesmo que eu 
regressasse. Pela relação que tenho 
com o clube, com as pessoas e por-
que há valores que se sobrepõem 
a outros não podia recusar”. Um projeto menos ambicioso do que o an-
terior, mas Tonanha garante: “Quem me conhece sabe que eu sou uma 
pessoa de princípios e valores e, portanto, mais do que um projeto de 
subida e questões � nanceiras, o mais é importante sentir-me bem”. 

Quanto a objetivos traçados, o treinador esclareceu: “Foi-me pedido 
para fazer o melhor possível. Obviamente, que é uma realidade diferen-
te e que temos limitações, mas vamos tentar fazer o melhor campeonato 
que conseguirmos. A manutenção será sempre o principal objetivo”.

Tonanha chega a acordo 
com o Barrosas
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Arlindo Gomes foi o homem es-
colhido para substituir Tonanha 
e assumir o comando técnico 
do Rebordosa Atlético Clube. 

É a primeira vez que o treinador de 47 anos 
orienta uma equipa do concelho de Paredes. 
Chega do Vila Meã e conta com passagens 

Depois de terem trabalhado 
juntos em Recarei, Joel Oliveira “não 
perdeu a oportunidade” de convidar 
o treinador que esteve ligado ao 
Nun’Álvares durante 10 anos. 

Agora numa “nova casa”, Coe-
lho explica a mudança: “É uma 
mudança ainda estranha, mas 
cativa-me. Vou tentar redesco-
brir-me de novo e vou pôr-me 
à prova. É tudo novo e, por isso, 
acho que vou descobrir um 
novo António Coelho. Quero ir 
mais além”. O técnico, natural de 
Recarei, acrescenta ainda: “Este 
projeto vai de encontro ao que 
eu preciso, neste momento. É 
algo em que eu posso meter o 
meu cunho pessoal e em que eu 
posso mostrar a passagem de valores que 
eu tanto prezo porque o mais importante 
é criar homens. Formar o homem para de-
pois formar o jogador”.

Sobre o projeto, António Coelho não tem 
dúvidas: “Este é um novo projeto que se 
identi� ca muito com o que eu comecei no 
Nun’Álvares, poucos meios e pouca massa 
humana. É um trabalho começado quase 
do zero e, por isso, é um projeto tão alician-
te”. Para já, o clube está focado na organiza-

Arlindo Gomes foi o homem escolhido
para treinar o Rebordosa

Texto

CRISTINA BORGES

pelo Campeonato de Portugal e II Liga.
Arlindo Gomes não assume o objetivo da 

subida de divisão, mas garante um Rebordosa 
lutador e competitivo. 

Por que razão decidiu aceitar o convite 
de treinar o Rebordosa Atlético Clube?

A principal razão foi a história recente do 
clube. O Rebordosa Atlético Clube continua a 
ser organizado, competitivo, ambicioso e ex-
tremamente cumpridor no capítulo dos com-
promissos assumidos. 

É a primeira vez que treina uma equipa 
do concelho de Paredes. O que conhece do 
Rebordosa?

Sim, é a primeira equipa do concelho de 
Paredes. Do Rebordosa conheço muito, sou 
natural de Pena� el e sempre acompanhei o 
RAC, pois nunca me desliguei do futebol. 

Como carateriza o seu trabalho en-
quanto treinador?

Penso que foi um trabalho crescente, sus-
tentado e ponderado. 

Que projeto é este que agora inicia?
Um projeto ambicioso, tais são os perga-

minhos do clube. Nesta realidade o Rebordo-
sa é uma instituição muito respeitada, no que 
concerne aos objetivos e compromissos assu-
midos. Tem estado sempre nos lugares cimei-
ros da tabela classi� cativa e esta época não 
vai ser exceção. Contudo, temos a ambição de 
fazer parte dos melhores momentos da histó-
ria do clube. Vamos tentar conseguir alcançar 
o que ainda não foi alcançado, fazendo para 
isso o que ainda não foi feito.

O que os adeptos podem esperar do 
trabalho do treinador Arlindo Gomes?

Os associados, adeptos e simpatizantes 
do clube podem esperar um trabalho metó-
dico, rigoroso e ambicioso. Esta equipa téc-
nica vai fazer tudo para que a equipa jogue 
de uma forma organizada e agradável para 
quem assiste aos jogos, nunca esquecendo o 
pragmatismo da vitória.

Como perspetiva a próxima tempora-
da?

Será certamente um campeonato bas-
tante equilibrado, já com várias equipas 
a apostar muito forte nas contratações. A 
competição vai ter mais qualidade que nos 
anos anteriores, vamos ter bons executan-
tes nas diferentes equipas.

O que se pode esperar do Rebordosa 
na próxima temporada?

Uma equipa altamente competitiva, 
num campeonato difícil, com um futebol 
positivo, que traga mais adeptos ao Está-
dio. Cada jogo será para lutar pelos 3 pon-
tos.

O plantel já está a ser preparado? O 
que pode revelar sobre isso?

Está muito bem encaminhado, partindo 
de uma base forte que era da época des-
portiva anterior, conseguindo até à data 
11 renovações. Estamos a tentar trazer um 
conjunto de atletas experientes e ambicio-
sos. Vamos em simultâneo tentar potenciar 
ao máximo os jovens atletas da formação 
do clube.

Joel Oliveira e António Coelho
reforçam SC Campo

Texto

CRISTINA BORGES

Os treinadores paredenses Joel Oliveira e António Coelho assumiram funções no Sporting Clube de Campo. Joel Oliveira voltou a assumir 
o cargo de coordenador técnico da formação e António Coelho foi “aposta” para orientar a equipa de juniores do clube.

Os técnicos que tinham representado o Nun’Álvares mudam-se agora para o emblema de Valongo, onde “agarram” a� ncadamente o novo 
projeto para a época 2020/2021.

Depois de, na temporada 
transata, o treinador natural da 
Sobreira ter orientado a equipa 
sénior do Alfenense (clube de 
onde saiu precocemente), Joel 
Oliveira regressa agora ao car-
go de coordenador e explica as 
razões que o levaram a aceitar o 
novo projeto: “Surgiu esta opor-
tunidade de ser o responsável 
pela formação do clube. É um 
projeto novo e estou focado 
em desempenhar este papel da 
melhor forma. Foi-me pedido 
para melhorar a componente 
da formação. Captar jovens 
e dar-lhes boas condições de 
treino são os objetivos essen-
ciais. A certi� cação do clube 
é também um projeto em que estamos a 
trabalhar e sobre o qual sabemos que nos 
pode trazer benefícios no futuro”.

Com uma curta carreira enquanto coor-
denador, o Campo não teve dúvidas em 
apostar no técnico para um cargo “de muito 
valor” no clube: “Apesar de ter ainda uma 
curta experiência na formação, o clube 
viu o trabalho que desenvolvi no Nun’Ál-
vares depositou esta con� ança em mim. 
Os anos que levo de treinador dão outro 

Joel Oliveira regressa à coordenação António Coelho convidado para os juniores

tipo de valências, que também são muito 
importantes”.

Apesar da motivação e empenho, o coor-
denador de 39 anos assume: “Treinar fasci-
na-me sempre e esse é o meu foco. No en-
tanto, esta função de coordenador dá-me 
também mais experiência para o futuro. 
Aprende-se muito e adquirem-se novos 
conhecimentos que me prepararão melhor 
para no futuro, caso surja essa possibilida-
de, voltar a treinar uma equipa sénior”.

ção e estabilização do plantel júnior, no en-
tanto, “as metas” estão já estabelecidas para 
as temporadas seguintes: “Os objetivos do 
clube são completamente diferentes da-
quilo a que estava habituado. A ideia pas-
sa por criar uma equipa de juniores pra-
ticamente de raiz e, num projeto a longo 
prazo, lutar por objetivos mais ambiciosos. 
Espera-se que seja um clube de referência 
no concelho e a aposta nos juniores para 
integrarem o plantel está muito vincada”.
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Desporto

O Pena� el Racing Fest 2020, que estava marcado para os 
dias 26, 27 e 28 de junho, foi cancelado na sequência da pan-
demia do novo coronavírus. Organizada pela câmara de Pe-
na� el e a Cooperativa para o Desenvolvimento Desportivo e 
Cultural (CDDC), em parceria com vários clubes e instituições 
do concelho, a competição atrai todos os anos milhares de 
espetadores a Pena� el.

Em comunicado, a autarquia sublinha que o Pena� el Ra-
cing Fest é considerado por muitos o mais eclético festival de 
desporto motorizado da Europa e reúne várias modalidades 
do desporto motorizado, com provas de Rali, Superenduro 
Urbano, Trial Urbano 4×4, Rali de Regularidade Históricos, 
Drag Race, e uma Corrida Popular de Motos 50cc.

O presidente da autarquia diz que a edição deste ano foi 
cancelada para salvaguardar e proteger a saúde de todos e 
cumprir com as recomendações da Direção Geral de Saúde e 
do Governo. “Ainda não estão reunidas as condições ideais 
para que isso possa acontecer com margem de risco zero 
ou muito próximo disso", sublinha Antonino de Sousa.

Óscar Coelho, do Racing Fest, garante que o evento será 
adiado para 2021, “com mais novidades e maior empenho 
e vontade de trazer às ruas de Pena� el a energia conta-
giante de competir, celebrar e divertir com o cartaz da 
Fun Zone e com as competições na estrada.”

Já são conhecidas as equipas
que vão disputar os acessos à

2.ª Divisão de Hóquei em Patins

Já são conhecidas 
as equipas que vão 
disputar as pro-
vas de acesso ao 

Campeonato Nacional da 2.ª 
Divisão de Hóquei em Patins, 
para a época 2020/2021. 

O comunicado do Co-
mité Técnico-Desportivo de 
Hóquei em Patins e da Fe-
deração de Patinagem de 
Portugal revela que as subi-
das serão de� nidas em duas 
fases, a Fase Pré-Preliminar e 
a Fase Preliminar. 

Só os primeiros classi� ca-
dos de cada zona é que têm 
entrada direta na Fase Preli-
minar da 2.ª Divisão. As outras 
equipas terão de disputar uma 
pré-liguilha para carimbar o 
acesso à fase seguinte.

Na primeira fase (Pré-Preli-
minar), dividida em três zonas, 
o campeonato será disputado 
a uma volta, em formato con-
centrado. Na zona Norte en-
tram as equipas do Paredes, 

um critério que põe em cau-
sa a verdade desportiva. Se 
o Póvoa estivesse destacado 
em primeiro lugar podíamos 
considerar que havia verda-
de desportiva, mas se em 
igualdade de jogos eles � ca-
riam empatados connosco, 
não podiam ter acesso dire-
to e nós sermos obrigados a 
disputar a pré-liguilha”.

Num cenário justo, diz o 
responsável, a pré-liguilha te-
ria de ser realizada também 
com o Póvoa, � cando apura-
dos dois clubes para disputar 
o acesso à II Liga.

Ainda assim, Carlos Sea-
bra, o Paredes não vai pôr em 
causa a possibilidade de dis-

Texto

HELENA NUNES

Pena� el Racing Fest
cancelado

Já estão em curso as obras de construção dos balneários 
de apoio às equipas de formação do União Sport Clube de 
Paredes. Segundo a autarquia, o projeto encontra-se na fase 
de colocação de tubagem e revestimento a azulejos nas pa-
redes interiores.

Balneários de apoio à 
formação do U. Paredes

Maia, Marco e Lavra. 
Na zona Centro joga 
o Mealhada e o CD 
Cucujães e na zona Sul 
Marítimo, Vilafranquen-
se e Boliqueime.

O vencedor de 
cada zona entrará pos-
teriormente na Fase 
Preliminar. Aqui, as 
equipas jogarão em 
modo campeonato a 
uma volta, sendo inte-
gradas em duas zonas, 
de acordo com a localização 
geográ� ca. As três primeiras 
classi� cadas de cada zona irão 
disputar o Campeonato Nacio-
nal da 2.ª divisão na próxima 
época.

A prova deverá ser reali-
zada em setembro.

Paredes sente-se
“prejudicado” 
O União de Paredes sen-

te-se “prejudicado” com o 
formato de� nido pela Fede-
ração de Patinagem de Por-

tugal (FPP) para as provas de 
acesso à II Liga Nacional.

Em igualdade de jogos, 
o clube estaria empatado 
com o Póvoa em 1.º lugar, 
mas os poveiros terão aces-
so direto à fase preliminar 
enquanto o Paredes terá 
de disputar uma pré-ligui-
lha, com o Maia, o Marco e 
o Lavra. 

O responsável pela secção 
de hóquei em patins do Pare-
des considera injusta a decisão 
de incluir apenas os 2.º 3.º, 4.º e 
5.º classi� cados nesta prova. “É 

putar a subida e admite que 
o plantel para a próxima épo-
ca já foi fechado com esse 
pressuposto. “Vamos dis-
putar dentro da pista nos 
moldes que a federação de-
cidir até porque a subida de 
divisão sempre foi a nossa 
aposta”.

Em breve, o União de 
Paredes vai também apre-
sentar o programa para a 
próxima época onde esta-
rão equipas de formação 
desde escolinhas até ao es-
calão de sub-17.
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● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

O projeto eTwinning
“We read, we learn, we know”

Este projeto, em desenvolvimento 
no Agrupamento de Escolas Da-
niel Faria, Paredes, foi reconhe-
cido, pelo Plano Nacional de Lei-

tura, como Boa Prática no âmbito da leitura, 
escrita e tecnologias digitais, encontrando-
-se em destaque no seu sítio web. O referi-
do projeto, dinamizado em articulação com 
professores e alunos da Bulgária, da Grécia 

e da Ucrânia, visa promover o prazer de ler e 
consolidar a compreensão leitora, através do 
trabalho articulado e colaborativo entre as Bi-
bliotecas Escolares e “Professores de Sala de 
Aula”, e suscitar, simultaneamente, a tomada 
de consciência e o compromisso dos alunos 
em relação a si próprios, à comunidade e ao 
planeta. 

O projeto tem favorecido, ainda, o gosto 

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

DETETIVES DA NATUREZA

pela partilha de experiências de leitura diver-
si� cadas, incluindo práticas de leitura para 
acesso a informação em diferentes suportes, 
o desenvolvimento do espírito crítico e da ca-
pacidade de intervir no mundo e o domínio 
de ferramentas digitais facilitadoras da coo-
peração e da disseminação de práticas, ideias 
e saberes. 

Entre outras tarefas, os alunos tiveram 
de proceder à apresentação das escolas e do 
meio envolvente, de partilhar leituras e de 
discutir pontos de vista, de colaborar, orga-
nizados em grupos internacionais, na elabo-

ração de trabalhos online e a distância, de 
avaliar o percurso pedagógico realizado e 
de disseminar as aprendizagens feitas. 

Trata-se de um projeto interdisciplinar, 
apoiado pela Biblioteca Escolar, mobilizador 
de competências previstas no Per� l dos Alu-
nos à Saída da Escolaridade Obrigatória. O 
processo e produtos do projeto encontram-
-se sistematizados no seu espaço virtual 
(TwinSpace): https://twinspace.etwinning.
net/108903/home. Em junho, será candida-
to aos Selos Nacional e Europeu de Qualida-
de eTwinning. 

No Agrupamento de 
Escolas de Sobrei-
ra avista-se o ver-
de das Serras do 

Porto, o rio Sousa e respira-se ar 
puro. Os alunos convivem com 
a natureza e, desde muito cedo, 
a educação ambiental faz parte 
do quotidiano escolar.

Na Escola Básica e Secundá-
ria de Sobreira é dada continui-
dade a valores como o respeito 
pelo meio envolvente e a pre-
servação da fauna e da � ora. O 
trabalho apenas se modi� ca e 
adequa à faixa etária dos alu-
nos e a desa� os que surgem e 
que os docentes aceitam. Nes-
te ano letivo, os professores de 
Ciências Naturais voltaram a dar 
continuidade a alguns projetos, 
dos quais se destacam os Desa-

� os das Invasoras e as 
atividades no âmbito 
do Projeto Rios. 

Estes projetos de-
senvolvem-se ao lon-
go do ano e, sobre-
tudo na primavera, é 
habitual a realização 
de saídas de campo. 

No dia 10 de mar-
ço, os alunos do 8.º A 
e a professora Olívia 
Pena ainda conse-
guiram realizar uma 
destas saídas para 
participar no Desa-
� o 1 do invasoras.pt 
(Mapeamento). Nes-
sa altura, foi possível 
registar a existência 
das seguintes espé-
cies invasoras: Acacia 
longifolia, Acacia delbata (Mimosa), Austrália, 
Eucalipto, Cortaderia seloana (Erva das Pam-
pas - Plumas), Tradescancia � uminensis /Erva 
da fortuna. 

Foram ainda feitos registos fotográ� cos e 
vídeos para participação no Concurso de Cur-
tas-metragens “Espécies Exóticas Invasoras 
de água doce e sistemas estuarinos: Sensibi-
lização e Prevenção“, o qual visa promover a 
divulgação e recopilação de documentação 
audiovisual sobre a presença de espécies exó-
ticas invasoras nos ambientes de água doce 
na Península Ibérica e as suas consequências 
na sociedade e no ambiente, no âmbito do 
projeto europeu LIFE Invasaqua.

Este último desa� o faz parte de um mais 
alargado de divulgação das invasões biológi-
cas - em que são admitidas as duas modalida-
des, curtas-metragens e ilustração cientí� ca, 
envolvendo as disciplinas de Ciências, Educa-

ção Visual e Laboratório Multimédia. 
A suspensão das atividades letivas pre-

senciais obrigou ao cancelamento das saí-
das de campo, mas não esmoreceu o ânimo 
nem dos promotores das atividades nem de 
professores e alunos. O prazo para a con-
clusão da curta-metragem foi alargado até 
22 de junho. O invasoras.pt convidou à co-
laboração a partir de casa com a iniciativa 
Invasoras à Janela. Todos podem participar 
a partir da aplicação disponibilizada:  http://
invasoras.pt/invasoras=-a-janela/?fbclid-
IwAR2xXHsJr7YINFFqDnT2LiBZ4nXfm-
po4VPGTyRShcPJS5qUhz_B3WPhdSi0

No âmbito do Life Invasaqua foi desen-
volvido um Quiz sobre espécies exóticas 
invasoras aquáticas para testar conheci-
mentos de forma lúdica e partilhar: https://
kahoot.it/challenge/d7a4cde8-7fc6-4515-a-
6cd-2fef5b2dccaa_1588875578243
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA
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Os artigos da série Paredes e a Pri-
meira República têm vindo a ser 
aqui publicados obedecendo à 
cronologia dos acontecimen-

tos (de 1910 para 1926). Contudo, em face 
da crise sanitária actual, decidimos antecipar 
a abordagem a um período posterior àquele 
em que nos encontrávamos (1912/13). A ac-
tualidade justi� ca, assim, a nosso ver, que nos 
debrucemos sobre a última grande situação 
pandémica que o país e, naturalmente, tam-
bém o concelho de Paredes, atravessaram nos 
anos de 1918 (pico da enfermidade) e possi-
velmente também em 1919 e 1920.

Não foi a primeira vez que Portugal e 
os portugueses tiveram de enfrentar uma 
pandemia mortífera. No séc. XIV (a partir de 
1348), três patologias distintas (bubónica, 
septicémica e pulmonar) compuseram a de-
nominada «Peste Negra», responsável pela di-
minuição em cerca de um terço da população 
mundial. No séc. XV, a peste mata o próprio 
rei D. Duarte (1438) e, no séc. XVI, regista-se 
um surto epidemiológico que, historicamen-
te, nos deverá ser mais familiar: a chamada 
«Peste Grande» de 1569, que, segundo Pinho 
Leal, fora responsável pelo despovoamento 
de Aguiar de Sousa.

Não obstante ter sido baptizada de «gripe 
espanhola» - o que se justi� ca pelo facto de 
a Espanha neutral (durante a Grande Guerra) 
não ter censura à imprensa e ter dado maior 
amplitude à crise sanitária – ela teve o seu 
primeiro caso conhecido em Março de 1918, 
numa unidade militar norte-americana. Terá 
sido trazida para a Europa pelos mobilizados 
para a frente ocidental da Primeira Guerra, 
onde, na altura, estava também o Corpo Expe-
dicionário Português. Os soldados lusos acaba-
riam por constituir também eles novas cadeias 
de transmissão, mas aquando do seu regresso 
(a maioria em 1919), já o vírus havia feito mi-
lhares de vítimas em território português.

A doença entrou no país pelo Alentejo, 
através de trabalhadores agrícolas que labo-
ravam sazonalmente na região da Estremadu-
ra espanhola. Em � nais de Maio de 1918 faz 
a primeira vítima mortal, naquela que fora a 
«primeira vaga» da epidemia. Em Agosto, dá-
-se a «segunda vaga», e aqui já com um gran-
de surto sentido no distrito do Porto, nomea-
damente em Vila Nova de Gaia. Daqui se terá 
espalhado por toda a região norte.

Na altura dos factos ninguém sabia que o 
vírus in� uenza do subtipo A (H1N1) era isso 
mesmo: um vírus. Só na década de 30 é que se 
tornaria possível isolar, a partir de humanos, o 
causador desta «gripe». 

O balanço real de vítimas continua a ser 

A INFLUENZA PNEUMÓNICA DE 1918
«No quadro com as “causas mais frequentes de morte” no concelho consta que, entre 1918 e 1920, 
morreram mais de duas centenas de pessoas vitimadas pela “influenza pneumónica” ou “gripe es-
panhola”. Temos, porém, indicações que nos apontam para uma mortalidade bastante superior.»

mero total de óbitos nalgumas freguesias 
do concelho. A média de falecimentos em 
Louredo entre 1914 e 1917 era de cerca de 
11 por ano. Em 1918, ano da pneumónica, 
registam-se quase três vezes mais: 30 óbitos, 
que se traduzem num aumento da sobre-
mortalidade em 172%. Cenário idêntico em 
Bitarães, que tendo uma média de 14 óbitos 
anuais até 1918 vê chegar a 38 o número de 
mortes naquele ano (aumento de 171%). Em 
Besteiros, de 10 óbitos/ano, a mortalidade no 
ano em questão mais do que duplica para 26 
(aumento de 160%). Mais a sul do concelho, 
em Parada de Todeia, onde a média anual era 
de 10 óbitos até 1917, atinge os 25 em 1918 
(aumento de 150%). Na freguesia da Sobreira, 
o registo médio de falecimentos era de 18 por 
ano, sendo que no ano da pneumónica ocor-
rem um total de 38, duplicando assim a média 
de anos anteriores (aumento de 111%). Em 
Recarei, de cerca de 21 até 1917, passa para 
o total de 34 em 1918, ou seja, mais 13 óbitos 
que o «habitual» (aumento de 61%). Em Gon-
dalães e Sobrosa também se registam subidas 
signi� cativas: de uma média de 10 por ano na 
primeira, ocorrem 17 no grande ano da crise 
(aumento de 58%); de uma média de 13 na 
segunda, veri� ca-se uma subida para 20 em 
1918 (aumento de 65%). É também signi� ca-
tivo veri� car que no ano seguinte, em 1919, 
todas estas freguesias registaram um número 
total de óbitos inferior ao precedente.

Já em Lordelo, por exemplo, o cenário 
difere do das localidades anteriores. A mé-
dia entre 1914 e 1917 é de 52 falecimentos/
ano, precisamente o número total de óbitos 
registado em 1918 (52). De salientar é a subi-
da abrupta no ano de 1920, em que a referida 
freguesia passa de 59 mortes (1919) para mais 
do dobro, 129, no ano seguinte (aumento de 
118%). Nota ainda para Aguiar de Sousa, que 
depois de ter tido 24 óbitos em 1918 (a média 
era de 22 por ano), atinge os 32 em 1919 e os 
45 em 1920. 

Estes números totais, embora sugestivos, 
são de interpretação limitada, porquanto não 
é indicada nos assentos a causa exacta das 
mortes. Ainda assim, é possível veri� car que 
houve um anormal e generalizado aumento 
do número de óbitos no ano da grande pan-
demia (1918), tanto a norte como a sul do 
concelho de Paredes, sendo que, como vimos, 
nalgumas freguesias essa subida representou 
o dobro e até mais do dobro da média de 
mortes de anos anteriores.

uma incógnita. O primeiro foi feito ainda nos 
anos 20 e apontava para cerca de 21,6 mi-
lhões de mortos a nível mundial. Na década 
de 40, um virologista australiano estimava 
entre 50 a 100 milhões. Em 1998, dois histo-
riadores assinalaram os 80 anos da epidemia 
aventando a possibilidade de o número de 
perdas humanas ter ascendido de facto aos 
100 milhões (Simões, 2020). A investigação 
prossegue, a dúvida mantém-se.

Em Portugal, os números também estão 
longe de atingirem a exactidão. Presume-se, 
segundo um estudo de Mário Leston Bandeira 
(2009), que a nível nacional tenham morrido 
cerca de 135 mil pessoas. No distrito do Por-
to, a cifra terá � cado nos 17.865 óbitos, regis-
tando-se uma taxa de sobremortalidade em 
1918 face a 1917 de 177,42%. Interessa-nos 
aqui saber, sobretudo, o que se terá passado 
no caso concreto do concelho de Paredes.

 A di� culdade nas estimativas de dados 
gerais é igualmente sentida nas abordagens 
de índole regional ou concelhia. Por isso, o 
que aqui faremos, não poderá ser considera-
do senão uma aproximação. 

Numa fase imediatamente posterior à 
pandemia foi publicada a Monogra� a de Pare-
des (1922), tendo o seu autor, José do Barreiro, 
feito constar da mesma um relatório sanitário 
elaborado pelo médico paredense Dr. Cunha 
Leal. No quadro (Mapa n.º1) com as «causas 
mais frequentes de morte» no concelho cons-

ta que, entre 1918 e 1920, morreram mais de 
duas centenas de pessoas vitimadas pela «in-
� uenza pneumónica» ou «gripe espanhola». 
Temos, porém, indicações que nos apontam 
para uma mortalidade bastante superior. 

Logo à partida, nesse mesmo período, a 
mesma fonte regista 606 mortes «por doença 
ignorada ou mal de� nida». O autor explica o 
facto pela ocorrência de «certi� cados passa-
dos ilegalmente pelos regedores», incapazes 
em absoluto de identi� car muitas das causas 
de morte. Acrescem ainda dois aspectos a ter 
em conta: o facto de a primeira vaga da pneu-
mónica ter decorrido sem uma identi� cação 
concreta da doença, levando a que muitos 
óbitos tenham sido associados a causas co-
muns; e ainda o facto de patologias como a 
pneumonia, uma das principais causas de 
morte na época, poder ter sido em muitos 
casos uma consequência do próprio vírus e 
considerada de forma independente, ou seja, 
não associada ao «in� uenza». 

Ainda assim, cingindo-nos aos núme-
ros da Monogra� a, tendo em conta que em 
1918 houve 805 óbitos no concelho (Barrei-
ro, 1922:52-53), as vítimas da pneumónica, 
segundo Cunha Leal (161 casos), represen-
tariam 20% da mortalidade nesse ano. Em 
1919, essa taxa desceria abruptamente para 
os 2,7% (15 casos) e em 1920 subiria para os 
4,4% (24 casos). 

Mas olhemos para as oscilações no nú-

Camp Funston, nos EUA, onde terá tido início a pandemia de 1918

Cultura
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o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

GOMES DE SOUSA

Um Inquisidor de Lordelo... no Brasil

DUNQUERQUE

OFamiliar do Santo Ofí-
cio Manuel Gomes de 
Sousa é mais um Pa-
redense que, no Brasil, 

requereu admissão ao Santo Ofício.
Teve Carta de Familiar a 12 de 

Maio de 1708.
Ocupam 110 páginas as “Informa-

ções de limpeza de sangue e geração de 
Manuel Gomes de Sousa mercador mo-
rador no Recife de Pernambuco e natu-
ral da freguesia do Salvador de Lordelo 
concelho de Aguiar de Sousa Bispado 
do Porto”. 

Começa o seu processo com o se-
guinte requerimento:

Ilustríssimo Senhor
Diz Manuel Gomes de Sousa natu-

ral da freguesia do Salvador de Lordelo, 
concelho de Aguiar de Sousa Bispado 
do Porto, e de presente assistente no 
Recife de Pernambuco Estado do Brasil. 
Que ele deseja servir ao Santo Ofício na 
ocupação de seu Familiar, e porque nele 
concorrem os requisitos necessários.

Pede a Vossa Ilustríssima lhe faça 
mercê mandá-lo admitir à dita ocupa-
ção de Familiar do Santo Ofício.

Declara o suplicante ser � lho legíti-
mo de André de Sousa natural da sobre-
dita freguesia do Salvador de Lordelo 
e de sua mulher Catarina Domingues, 
natural da freguesia de São Pedro da 
Reigada do mesmo Bispado do Porto.

Neto pela parte Paterna de Domin-
gos de Sousa, natural de Vila Cova da 
Lixa, do lugar das Quintans, termo da 
vila de Guimarães, concelho de Felguei-
ras, Arcebispado de Braga, e morador 
que foi na dita freguesia de Lordelo; e 
de Maria Benta, natural, e moradora 
na sobredita freguesia do Salvador de 

Lordelo.
Neto pela parte materna de Do-

mingos Jorge, natural da freguesia de 
Modelos, e morador que foi na de São 
Pedro da Reigada, Bispado do Porto, e 
de Catarina Jorge, natural, e moradora 
na dita freguesia de São Pedro da Rei-
gada. 

Foi-lhe aposto o seguinte despa-
cho: - Os Inquisidores de Lisboa infor-
mem com seu parecer. Lisboa, 12 de 
Abril de 1707.

Pela identi� cação carreada no 
requerimento se conclui que este 
pretendente é tio do familiar António 
Gomes de Sousa identi� cado noutro 
lugar noutro capítulo, o qual é � lho de 
António de Sousa e neto de André de 
Sousa. O futuro Familiar Manuel, � lho 
de André e de Catarina, nasceu em 
Agrelo, Lordelo, a 1 de Abril de 1682. 
Tinha cerca de quinze anos quando 
embarcou para o Brasil. 

A Carta de Comissão enviada 
pelos inquisidores de Lisboa foi co-
metida ao padre André Pinto de 
Mendonça Barbosa, Comissário do 
Santo Ofício, Protonotário Apostólico 
dos Privilegiados por Sua Santidade, 
Abade na Paroquial Igreja do Salvador 
de Castelões de Cepeda Bispado do 
Porto.

Este Comissário escolheu para 
escrivão desta diligência o seu sobri-
nho padre Luís Pinto de Mendonça 
Barbosa.

A carta era assinada pelo inquisi-
dores Paulo Afonso de Albuquerque e 
João de Sousa de Castilho e continha 
dez perguntas a fazer às testemunhas 
convocadas.

De 4 a 9 de Novembro de 1707 o 

Comissário André interrogou 25 teste-
munhas das freguesias de Lordelo, Ar-
reigada, Modelos e Vila Cova da Lixa, 
freguesias onde nasceu o pretenden-
te assim como os seus antepassados.

Destacamos as respostas que, a 
duas perguntas, deu António Francis-
co, homem casado, lavrador, morador 
no lugar de Carregais, em Lordelo:

 -- Ao oitavo disse que bem sabia e 
conhecia que o dito Manuel Gomes de 
Sousa, seus pais e avós paternos e ma-
ternos acima confrontados todos são 
e foram sempre pessoas Cristãs Velhas 
limpas e de limpo sangue, sem raça 
alguma de judeu, cristão novo, Mouro, 
Mourisco, Mulato, in� el, nem de outra 
alguma infecta nação de gente no-
vamente convertida à nossa santa fé 
Católica, e que por inteiros e legítimos 
cristãos velhos estão e foram sempre 
e cada um deles tidos e havidos e co-
mummente reputados sem nunca sem 
nunca do contrário haver fama, nem 
rumor.

 - Ao nono disse que não sabia, nem 
ouviu dizer em tempo algum que o dito 
Manuel Gomes de Sousa nem algum 
dos seus ascendentes fosse preso, nem 
penitenciado pelo Santo Ofício, nem 
que incorresse em infâmia alguma 
pública, nem pena vil de feito nem de 
direito.

A informação sobre a vida do pre-
tendente a Familiar, no Brasil, foi colhi-
da a 3 de Agosto de 1707, em Lisboa, 
nos Estaus e casa terceira das Audiên-
cias da Santa Inquisição, em João Ál-
vares Franco homem de negócios que 
veio na frota de Pernambuco na Nau 
Bom Jesus, o qual declarou que Ma-
nuel Gomes de Sousa era mercador 

morador no Recife de Pernambuco 
sobrinho do capitão Manuel Gomes 
da Silva homem de negócio Familiar 
do Santo Ofício [cavaleiro da Orem de 
Cristo, natural de Santiago de Mode-
los].

No mesmo dia e no mesmo lugar 
prestou declarações António da Costa 
de Azevedo, Familiar do Santo Ofício, 
capitão do navio Bom Jesus que nave-
ga para o Pernambuco [natural de Vila 
do Conde, casado com Páscoa Correia 
da Costa].

Ouviu estas e mais duas testemu-
nhas Frei António Pacheco, Deputado 
do Santo Ofício.

O relatório das diligências termina 
assim:

Vistas as diligências de Manuel Go-
mes de Sousa mercador, solteiro � lho 
legítimo de André de Sousa e Catarina 
Domingues natural do lugar do Agrelo 
freguesia de Lordelo concelho de Aguiar 
de Sousa Bispado do Porto; e morador 
no Arrecife de Pernambuco Estado 
do Brasil que pretende ser Familiar do 
Santo Ofício e delas consta ser � lho 
dos ditos pais, e neto legítimo dos avós 
paternos, e maternos em sua petição 
expostos naturais, e moradores nas ter-
ras que nela nomeia e que são de limpo 
sangue e geração sem fama ou rumor 
de alguma infecta nação e sem infâmia 
e que ele não tem � lhos alguns, e é ca-
paz da ocupação que pretende ; e assim 
o aprovo, e habilito para a ocupação 
sobredita. Lisboa, 9 de Janeiro de 1708. 
João Duarte Ribeiro.

Sou do mesmo parecer e assim o 
julgo e aprovo. Lisboa o primeiro de 
Fevereiro de 1708. João Carneiro de 
Morais.

Notas 
Paulo Afonso de Albuquerque. 

Licenciado em Cânones. Chantre da 
Sé da Guarda. Teve Provisão de depu-
tado e promotor com ordenado na 
Inquisição de Coimbra em Junho de 
1693. 

João de Sousa de Castelo Branco. 
Natural de Lisboa. Filho de um desem-
bargador Familiar do Santo Ofício. 
Teve Provisão de deputado com orde-
nado a 19 de Abril de 1698.

Frei António Pacheco. Religioso 
da Ordem de São Domingos, Lente de 
Véspera do Colégio de Santo Tomás 
da cidade de Coimbra.

João Duarte Ribeiro. Doutor em 
Cânones a 11 de Julho de 1677. Na-
tural de Lisboa. Foi Cónego Doutoral 
de Lamego, e Évora, Deputado, e Pro-
motor do Santo Ofício, e Inquisidor 
em Coimbra, e Lisboa, Deputado do 
Conselho geral, e Comissário geral da 
Bula da Cruzada, e nomeado Bispo de 
Portalegre, que não aceitou.

João Carneiro de Morais. Natural 
do Porto. Desembargador do Paço. 
licenciado em Leis a 30 de Janeiro de 
1672. Teve Carta de Familiar a 2 de De-
zembro de 1670. Passadas provisões 
de deputado e ordenado sacerdote 
do hábito de São Pedro a 9 de Outu-
bro de 1681.

Relações do mosteiro de Cete com a igreja da Foz do Sousa
Texto

M. FERREIRA COELHO

Trata-se de um inventário das pe-
ças da igreja da Foz do Sousa, fei-
to no ano de 1646,  na presença 
do padre presidente do Mosteiro 

de Cete:
Hum calix de prata com sua patena que vai 

a consertar, que levou o reverendo padre pre-
sidente; huma vestementa de damasco bran-
co, nova, com sanefas vermelhas; outra de 
liguatura amarela e branca, de meo uso; outra 
vestementa roxa de chamalote, uzada; outra 
vestementa de chamalote, vermelha, com 
sebastros verdes, uzada; hum frontal branco, 
de damasco com sebastros vermelhos, novo; 
hum frontal roxo, de chamalote preto, uzado; 
outro vermelho e verde do mesmo chamalo-
te, uzado; outro frontal de liquatura amarelo 
e branco, uzado; hum veo de tafeta careme-
sim vermelho para o calix; duas alvas velhas; 
mais outra velha; duas mezas de corporais, 
novas; hum missal romano; hum ritual novo; 

hum manual velho; hum enqueridion; huma 
caldeirinha de agoa benta; huma campainha 
sem badalo; humas ambulas de estanho no-
vas, com suas caixas pretas; huma toalha para 
cobrir os santos oleos; huma cadeira de pao; 
huma caixa de guarda dos corporais; huns 
ferros de ostias; humas galhetas de estanho; 
dous castiçais de latião do altar mor.

Depois das assinaturas do reitor Fernan-
do de Freitas de Mesquita, chantre da Sé do 
Porto e visitador na Comarca de Pena� el, de 
fr. Francisco de Sousa e fr. Gabriel Mendes 
Aguiar, acrescenta-se:

Posce mais huma toalha de sinco varas 
de pano de lino (sic), para a comunhão nova; 
mais outra toalha de pano de linho com sua 
renda para o altar mor, nova; mais huma alva 
de linho, nova; mais duas mezas de corporais, 
novas, com suas guardas.

Posto o que aparece a assinatura de Ma-
nuel Cardoso de Leão, escrivão da visita, e a 
de Francisco de Sousa. Visto em visitação de 
21 de Janeiro de 1648 – Freire, e na de 28 de 
Novembro de 1659.
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MOURIZ

Sílvia Coelho
Faleceu (com 87 anos)

Sílvia Coelho faleceu no 
passado dia 24 de maio, com 
87 anos de idade. Era natural 
de Mouriz, Paredes e residente 
na Rua da Nogueira, n.º 131, Mouriz, Paredes. Era 
viúva de Vicente da Fonseca.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

CETE

Carlos Rebelo
Gonçalves

Faleceu (com 89 anos)

Carlos Rebelo Gonçalves 
faleceu no passado dia 17 de 
maio, com 89 anos de idade. Era natural de Alma-
da, Setúbal e residente na Rua de São Sebastião, 
n.º 659, Cete, Paredes. Era viúvo de Margarida No-
gueira Barbosa da Silva Gonçalves.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

LORDELO

Maria da Glória 
Gonçalves

Faleceu (com 88 anos)

Maria da Glória Gonçalves 
faleceu no passado dia 24 de 
maio, com 88 anos de idade. Era natural de Lor-
delo, Paredes e residente na Travessa St.ª Tecla, n.º 
40, Lordelo, Paredes. Era viúva de José de Araújo 
de Castro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

CRISTELO

Carla Manuela
Alves Mendes

Faleceu (47 anos)

Carla Manuela Alves Men-
des faleceu no passado dia 26 
de maio, com 47 anos de idade. Era natural de 
Cristelo, Paredes e residente na Rua D. Benilde 
Meireles, n.º 119, Cristelo, Paredes. Era solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

te sensibilizada e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhe foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, ou que de outro modo 
lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida. 
Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada 
terça-feira, dia 2 de junho, às 20:30 horas na igreja 
paroquial de Cristelo, agradecendo também, des-
de já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

REBORDOSA

Joaquim Fernando 
da Mota Oliveira

Faleceu (com 57 anos)

Joaquim Fernando da Mota 
Oliveira faleceu no passado dia 
21 de maio, com 57 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Avenida St.ª Luzia, 
n.º 57, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria 
Cidália Moreira de Barros Oliveira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamen-

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

PAREDES

António Freire
da Silva

Faleceu (com 72 anos)

António Freire da Silva fale-
ceu no passado dia 18 de maio, 
com 72 anos de idade. Era natural de Gondalães, 
Paredes e residente na Rua Daniel Faria, n.º 42, 2.º 
Esq., Paredes. Era casado com Maria Cândida Tei-
xeira Monteiro.

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.

REBORDOSA

Rosa Cândida
Moreira Barbosa 

da Fonseca
Faleceu (com 59 anos)

Rosa Cândida Moreira Bar-
bosa da Fonseca faleceu no passado dia 19 de 
maio, com 59 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
das Searas, n.º 46, 3.º Frente, Rebordosa, Paredes. 
Era casada com João Joaquim Vieira da Fonseca 
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. 

REBORDOSA

Maria Rosa
Campos Moreira

Faleceu (com 87 anos)

Maria Rosa Campos Morei-
ra faleceu no passado dia 19 
de maio, com 87 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua Carvalhos do Cabo, n.º 246, Rebordosa, Pa-
redes. Era viúva de Lino Nunes de Barros e deixa 
na maior dor suas � lhas, genro, netos e demais 
família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensibi-

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

REBORDOSA

Francisco Ribeiro 
Barbosa

Faleceu (com 73 anos)

Francisco Ribeiro Barbosa 
faleceu no passado dia 20 de 
maio, com 73 anos de idade. Era natural da fre-
guesia de Mouriz, Paredes e residente na Travessa 
da Aboim, n.º 44, Rebordosa, Paredes. Era casado 
com Lucinda Moreira dos Santos Barbosa que 
deixa na maior dor juntamente com sua � lha 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.

VILELA 

Isita Maria
Ferreira Coelho

Faleceu (com 63 anos)

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

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

por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agra-
decer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas, aquando do falecimento e 
funeral. Participam que a missa de 7.º dia será ce-
lebrada sábado, dia 6 de junho pelas 18 horas na 
igreja paroquial de Vilela. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

Necrologia e Diversos

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orienta-
dores da informação livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa � rme dos valores mais emblemáticos 
do concelho de Paredes em áreas como a políti-
ca, religião, desporto, sociedade e do seu patri-
mónio cultural e arquitetónico.

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

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

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

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

Associado da:

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

FI
C

H
A 

TÉ
N

IC
A

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —
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FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA
Tel. 224442276 | Tlm. 917597099

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

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
— Gerência de José Paulo Couto —

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

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

O Jornal "O PAREDENSE" 
envia às famílias

dos falecidos
SENTIDOS PÊSAMES 
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Descubra as 6 diferenças

Sopa de letras

André
Catarina
Guilherme
Jade

Sudoku

Palavras cruzadas

HORIZONTAIS
1. Senão; 4. Enrubescer; 9. Alguma; 10. Lugar 
de refúgio; 11. Ir rodando; 13. Dez vezes cem; 
14. Atmosfera: 15. Carta geográ� ca ou ce-
leste; 17. Substância usada para a � xação de 
penteados; 19. Globo; 22. Verbal; 24. Antes de 
Cristo (abrev.); 25. Recitar; 27. Obra cientí� ca 
ou literária de certa extensão; 29. Querida; 31. 
Raiva; 32. Triturar; 33. Grande porção (pop.).

VERTICAIS
1. Relativo a muro; 2. Fruto silvestre; 3. Clo-
reto de sódio; 4. Rosto; 5. Eles; 6. Versejar; 7. 
Naquele lugar; 8. Lista; 12. Gostar muito de; 
16. Elemento de formação de palavras que 
exprime a ideia de vários; 18. Polipeiro mari-
nho; 20. Argila; 21. Fazer eco; 23. Em forma de 
asa; 25. Face inferior do pão; 26. Ave corredora 
sul-americana; 28. Regressar; 30. Redução das 
formas linguísticas “de” e “a” numa só.

João 
Leonor
Madalena
Margarida

Pedro
Rodrigo
Tânia 
Tiago

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO
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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


