
Restauração da Freguesia de Paraíso 

Exmo. Senhor Presidente da Camara de Castelo de Paiva   

Largo do Conde   

4550-102- Castelo de Paiva   

  

Exmo. Senhor Presidente,   

Paraíso e uma antiga freguesia do concelho de Castelo de Paiva, com mil anos de existência e de 

hist6ria com uma extensa superfície. Como e do conhecimento de Vossa Excelência, a freguesia do 

Paraíso foi extinta, agregada às freguesias de Raiva e Pedorido, em 2013 no âmbito da reforma 

administrativa nacional, determinada e imposta pela lei nº 22/2013. Reforma esta que gerou e continua 

a gerar uma enorme insatisfação por parte da população da freguesia.   

A freguesia do Paraíso sempre esteve e esta contra a Reorganização Administrativa Territorial 

Autárquica, que nos agregou as freguesias de Raiva e Pedorido. Após quatro anos de agregação, o 

descontentamento da população do Paraíso e claramente evidente uma vez que, na opinião de 90% 

dos residentes, a nossa freguesia ficou inferiorizada por diversos fatores humanos, sociais e políticos. 

Por conseguinte, apresentamos as razões que nos levam a esta decisão:   

- Paraíso e uma freguesia que existe desde 0 seculo XI, com inúmeros vestígios históricos, tais como: 

a Igreja Matriz de S. Pedro (sec. XI); a capela de Stº. António- Gondra (sec. XVIII);capela de Santa 

Eufémia (séc. XVIII); capela da Nossa Senhora do Alívio Nogueira (sec. XVIII);Capela Nossa Senhora 

do Carma (sec. XVIII-XIX); capela da Nossa Senhora da Hora-Almansor e capela da Nossa Senhora 

da Livração-Guirela.   

Anualmente na nossa freguesia realizam-se nove festividades religiosas com devoção ao padroeiro de 

cada localidade, com início em Abril (testa da 513. Luzia-Touriz) e termino com a Senhora do Alívio no 

lugar de Nogueira. Sendo a festa da santa Eufémia, que se realiza os dias 14, 15, e 16 de setembro, 

a festividade mais emblemática e de grande tradição, na zona norte do país, que atrai milhares de 

romeiros desde 1898. Conservando ainda as características genuínas herdadas e transmitidas há 

muitas décadas e relatadas pelos mais antigos, como a festividade de referenda em toda a vasta região 

duriense.   

E de salientar também as Associações presentes a nossa freguesia:   

- Associação Desportiva e Recreativa do Paraíso (ADCR) fundada a 24 de março de 1980;  

- Grupo Cultural de Danças e Cantares do Paraíso fundado em 1993;   

- A Associação Cultural e Desportiva de Sabariz-equipa de futebol do lugar de Sabariz, que fez a sua 

estreia nos campeonatos distritais na época 2016-2017, competindo anualmente com a segunda 

divisão distrital de Aveiro;   

- A APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), associação 

fundada a 12 de setembro de 2001 e que tem contribuído para o desenvolvimento da região. Abarca 

geograficamente pessoas com deficiência a nível nacional, uma referência para o concelho em termos 

de apoio social, empregabilidade e desenvolvimento. E uma associação, sem fins lucrativos de extrema 

importância, auxiliando pessoas com problemas mentais profundos, uma das causas mais valiosas do 

nossa concelho e pais.   

  

Não descurando a atividade mineira (com inicio em 1859 no Monte das Cavadinhas) que teve grande 

expressão junto da nossa população, com a exploração carbonífera do Pejão, onde ainda hoje são 

visíveis muitos vestígios desta atividade.   

Conscientes que a revisão do processo de Reorganização Territorial Autárquica esta em curso e de 

acordo com o que foi assumido recentemente pelo governo, a desagregação da freguesia do Paraíso 

e claramente necessária e indispensável para contrariar a desertificação, recuperando o que foi perdido 

em termos de serviços e\ou criando outros a fim de evitar a decadência e garantir o futuro da nossa 

terra, porque a população que aqui apostou no seu futuro merece.   

“A identidade de um povo constrói-se a custa de seculos de trabalho e de sofrimento. Ter identidade 

significa ter passado, ter presente e acreditar no futuro".   

Na certeza do empenhamento de Vossa Excelência e do Senhor Presidente da Assembleia Municipal 

aguardamos o parecer de Vossas Excelências.   

Sua Excelência Presidente da Republica   

Sua Excelência Presidente da Assembleia da Republica   



Sua Excelência Senhor Secretario de Estado das Autarquias Locais Sua Excelência Grupos 

Parlamentares da Assembleia da Republica Sua Excelência Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal   

Abaixo-Assinado  

Petição para Restauração da freguesia do Paraíso e instalação de órgãos próprios democráticos   

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da Republica   

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Municipal de Castelo de Paiva   

Os cidadãos e residentes da Freguesia do Paraíso pretendem, com a presente petição, demonstrar o 

descontentamento existente face a extinção da freguesia, implementada pela lei n.º 22/2013, exigindo 

a sua restauração através da instalação de órgãos próprios democráticos.   

o processo de reorganização territorial autárquica que levou a sua extinção não trouxe, como 

prometido, qualquer beneficio aos seus residentes; pelo contrário, agravou a desertificação do 

território, contribuindo diretamente para o subdesenvolvimento da freguesia. Olhando a dimensão do 

território, toma-se inconcebível, por exemplo, a quase inexistência de um bom serviço de transportes 

públicos que facilite a acessibilidade das populações. Esta medida tem como objetivo colmatar outros 

problemas graves como a quase total ausência de serviços de qualquer tipo, o que obriga os seus 

residentes a deslocarem-se quotidianamente pelas mais diversas razoes.   

Consideramos por isso necessária a restauração do nosso poder local, como única forma de garantia 

do bem-estar da população desta freguesia, cujas necessidades foram completamente esquecidas 

depois do processo de agregação.   

Na certeza de termos o nosso pedido atendido, encaminhamos este documento assinado, em duas 

vias que serão protocoladas no gabinete de vossas excelências.   

Nomeamos o Sr. José Teixeira, telefone --------------, como nosso representante, caso vossas 

excelências necessitem de outras informações. 

 

Subscritor(es) 

Gonçalo Rocha 


