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torres. Listel branco, com a legenda a 
negro: “FRENDE – BAIÃO”.
Bandeira - Amarela. Cordão e borlas de 
ouro e negro. Haste e lança de ouro.
Frende foi sempre uma freguesia do 
concelho de Baião, exceto entre 04 de 
março e 05 de outubro de 1837, ou seja, 
sete meses em que esteve anexada ao 

concelho de Mesão Frio, ficando depois 
definitivamente no concelho de Baião.
Num recenseamento efetuado no ano 
de 1530. A freguesia de Frende, tinha na 
sua totalidade 28 fogos, implantados em 
locais dispersos.
Aquando do terramoto de 1755, a igreja 
da freguesia sofreu alguns danos, ten-

do caído a sua fachada por duas vezes, e 
passados três anos, ainda continuava na 
mesma situação, pois conforme o aba-
de José Soares, em 17 de Abril de 1758, a 
freguesia era pobre e não havia dinhei-
ro para a sua reconstrução. Segundo 
descreve o mesmo abade, nessa altura a 
freguesia tinha 95 fogos e 346 habitan-

tes, dos quais 48 eram menores, sendo 
constituída pelos seguintes lugares: 
Palhais, Ladoeiro, Paço, Cimo de Vila, 
Lapa, Penedo, Ribeiro, Corredoura, Ou-
teiro, Cruz, Portela, Sub-Portela, Monte, 
Ponte, Casal de Ufe e Capitão-Mor.
A freguesia produzia trigo, pouco milho, 
muito pouco centeio, tendo com mais 

A freguesia de Frende fica situada so-
bre a margem direita do rio Douro, em 
terreno muito acidentado, mas com 
vales muito férteis, a 20km da sede do 
concelho, Baião. O território desta fre-
guesia compreende uma espécie de pro-
montório que se estende sobre o Douro, 
com parte terminal elevada em outeiro 
cónico. Tem uma área total 2,9 km², que 
corresponde a 1,51% do total da divisão 
administrativa do concelho de Baião. O 
seu orago é Santa Maria. Outrora, Fren-
de realizava com a cidade do Porto um 
comércio muito ativo.
Simbogia - Ordenação heráldica do bra-
são e bandeira de 22 de abril de 2000, 
publicada no Diário da República – III 
Série, N.º 110, de 12 de maio de 2000.  
Brasão - Escudo de negro, com um cesto 
de corda de uma asa, de ouro e, em orla, 
dois ramos de oliveira de prata, folhados 
e frutados de ouro, com os pés passados 
em aspa. Coroa mural de prata de três 

abundância o vinho.
O correio era servido por Mesão Frio, 
chegando a correspondência às terças-

-feiras e com expedição às quartas-fei-
ras.
A freguesia de Frende fez a inauguração 
da luz elétrica em 18 de agosto de 1957. 
No dia 14 de abril de 2001, foram inau-
guradas as modernas instalações da 
sede da Junta de Freguesia de Frende. 
Entre outros produtos, cultiva-se nesta 
freguesia a vinha, a oliveira e fabrica-se 
o azeite. De salientar também o artesa-
nato em vime, nomeadamente a cesta-
ria de piorna, com peças deveras inte-
ressantes e que é uma arte tradicional 
de Frende. A sua origem remonta à cul-
tura castreja e, ao longo dos tempos, tor-
nou-se uma atividade necessária para a 
economia doméstica e para a base do 
comércio local. Tal motivo deu origem à 
existência de um grupo etnográfico de-
nominado “As Cesteiras de Frende”. 
A freguesia de Frende é hoje composta 
pelos seguintes lugares: Bouça, Carva-
lho, Casanova, Castelo, Cerca, Cimo 
de Vila, Costeira, Cruz, Cruzeiro, Igreja, 
Jardosa, Ladoeiro, Lapa, Monte, Outeiro, 
Paço, Palhais, Penedo, Portela, Ribeiro, 
Sub-Portela, Tapadinho, Casal D`Ufe e 
Vale Escuro.
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«Frende a nossa terra / é um cantinho cheio de amor / 
 entre o Douro e a Serra / os olivais verdejam em flor» 

Prof. Amorim.

REFERÊNCIAS POLÍTICAS
No regime democrático, ou seja, eleitos 
democraticamente, a freguesia de Fren-
de teve apenas quatro Presidentes de 
Junta. Entre o ano de 1976 e 1978, foi Pre-
sidente, António Joaquim Faria Teixeira 
de Amorim, eleito nas listas do PPD/PSD. 
De 1978 a 1997, foi Presidente, António 
Pereira da Costa, eleito nas listas do PS. 
De 1997 a 2009, foi Presidente, António 
da Silva Lopes, eleito nas listas do PSD. 

Atualmente, é Presidente, Armando 
Paulo Miranda da Fonseca, eleito nas lis-
tas do PS, que exerce o cargo desde 2009.
Além do Presidente, o executivo atual, 
é constituído pelo secretário, Rui Ama-
deu Ribeiro Monteiro e pela Tesoureira, 
Maria Aida Guedes Monteiro Pinto. O 
Presidente da Assembleia de Freguesia 
é Manuel Augusto Rodrigues Correia de 
Sá.

MANUEL COELHO DA SILVA O MAIOR EMPREENDEDOR DE SEMPRE
Nas décadas de 70 e 80 do século passa-
do, ou seja, há cerca de 40/50 anos, a fre-
guesia viveu o seu período de maior de-
senvolvimento, graças à determinação e 
ambição do maior empreendedor local 
de todos os tempos, de seu nome Manuel 
Pereira Coelho da Silva. Este frendense, 
após ter estado emigrado no Brasil, re-
gressou à sua terra para criar inúme-
ras infraestruturas que modificaram 
por completo a freguesia. Infelizmente, 
no auge da sua vida, foi vítima de um 
atropelamento em Espanha e acabou 
por falecer tragicamente, quando fazia 
prospeção de máquinas para duas novas 
fábricas, uma de refrigerantes e outra 
de meias. Podemos afirmar, com toda a 

certeza, que se tal não tivesse aconteci-
do, Frende, seria hoje, a freguesia mais 
dinâmica do concelho de Baião e com o 
maior tecido empresarial per capita. Em 
poucos anos, o Sr. Coelho da Silva, como 
gentilmente era tratado pelos frenden-
ses, construiu um cinema, o “Cine Alvo-
rada”, um bairro com 20 habitações, um 
Parque Infantil, abriu uma barbearia e 
uma fábrica de confeções que emprega-
va diretamente 40 mulheres e 5 homens. 
Fruto deste investimento, foi criada 
na freguesia uma creche, um posto de 
medicamentos, uma extensão de saúde, 
umas bombas de gasolina, um posto de 
telescola, superiormente dirigido pelo 
recentemente falecido e ilustre fren-

dense Professor António Joaquim Faria 
Teixeira de Amorim. Nesta altura, o as-
sociativismo teve também um enorme 
crescimento e uma importância deter-
minante na freguesia, graças à dinâmica 
imprimida pelo F. C. de Frende, liderado 
ao tempo pelo inigualável Professor Ma-
nuel Guedes de Andrade. O Clube tinha 
em atividade um número impressionan-
te de atletas divididos por várias moda-
lidades, onde se destacava o futebol 11, 
o futebol de salão, o atletismo e a pesca 
desportiva. Digamos que os anos doura-
dos da freguesia, ocorreram nestas dé-
cadas, Frende era então uma freguesia 
promissora, próspera e tornara-se num 
local de grande desenvolvimento, ainda 

com repercussões nos dias de hoje. 
Recentemente, apesar de se assistir a 
uma diminuição constante da popula-
ção residente, fruto da desertificação 
que assola o interior do país aliada à 
fraca natalidade verificada, a freguesia 
tem mantido uma dinâmica interessan-
te que levou à atração de novos inves-
timentos. Nos últimos 10 anos, na fre-
guesia foi construído um prédio com 6 
apartamentos e 3 lojas de comércio, que 
albergam uma padaria e um supermer-
cado, foi construído um pavilhão para 
instalação de uma oficina de reparação 
de automóveis, foi recuperado um pa-

continua na página seguinte



ORIGEM LENDÁRIA DO NOME DA FREGUESIA
Numa crónica de Fernão Lopes, poder-se-á ler a descrição de um episódio donde seria tirada a origem do nome da freguesia. Conta ele que, D. Afonso Henriques em 
romagem à Sra. de Cárquere, no concelho de Resende, desembarcou num lugar que por esse motivo ficaria a chamar-se Porto de Rei. Ao subir a encosta ingreme a cavalo, 
parou a meio para descansar. Ficou extasiado com o panorama que a sua vista alcançava e exclamou: “Que belo lugar ali em Frente”. O “t” da palavra frente, abrandou em 

“d” e ficou o nome de Frende. 

vilhão para instalação de uma empresa 
de construção e foram construídas vá-
rias moradias unifamiliares. Estima-se 

que nesta última década foram criados 
cerca 15 postos de trabalho diretos e al-
guns indiretos. Hoje em dia, existe um 
problema de falta de casas de habitação 

para arrendar, apesar de haver algumas 
casas desabitadas.
Devido à sua localização, proximidade 
com as sedes dos concelhos de Mesão 

Frio e Resende, a freguesia tem poten-
cialidades de crescimento, através da 
construção de moradias ou edifícios que 
possam atrair novos moradores.
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continuação da página anterior 

CAPELA DE SÃO JOÃO
No alto do Castelo, existe uma peque-
na Capela erigida em honra de São João, 
que constitui uma das mais interessan-
tes e valiosas estações arqueológicas da 
região. Segundo Ferreira de Almeida, 
que aí fez escavações em 1973, é possí-
vel que, à semelhança de outros castelos 
romanos que eram construídos junto a 
rios navegáveis, aqui existisse uma for-
taleza. Contudo, para além de algumas 
pedras romanas mal definidas, a única 
referência existente à fortaleza é o topó-
nimo “Castelo”. 

No primeiro quartel do século XX, Leite 
de Vasconcelos, descobriu embutidos na 
parede da Capela de São João, dois blo-
cos de granito contendo baixos-relevos 
numa das faces que, segundo ele, teriam 
feito parte do friso de um monumento, 
provavelmente, um templo.
Perto desta Capela, foi encontrado um 
fragmento de uma tampa de sepultu-
ra paleocristã decorada com mosaico, 
datado do século V, correspondente ao 
terço central da tampa com tesselas de 
quatro cores distintas, sendo considera-
do o único mosaico existente em Portu-
gal com motivo declaradamente cristão. 
Como se disse, é composto por “tesselae” 
(pequenos fragmentos de minerais ou 
vidro coloridos) de quatro cores diferen-
tes e ostenta, um cântaro litúrgico e uma 
inscrição na qual se lê: “Palladi vivas Eu-
sebio”. Schlunk e Alarcão, acentuam as 
origens norte-africanas da peça, embora 
Ferreira de Almeida e Mário Barroca, o 
julguem de fabrico local com influências 
africanas.
Os trabalhos arqueológicos de Ferreira 
de Almeida, em 1973, revelaram a exis-
tência de sepulcros medievais de três 
fases distintas, uma das quais paleocris-
tã, composta por sepultura de planta 
retangular, com paredes formadas por 
lages de granito e leito de tégulas. Foram 
também encontradas, cinco covas aber-
tas no solo, de contorno sub-retangular 
e sepulturas escavadas nos afloramentos 
graníticos das imediações da Capela de 
São João, datáveis da época da recon-
quista (século IX – XI).
Ao longo dos tempos, Frende surgiu ci-
tada em vários documentos, assumindo 

diversas grafias. Quanto à sua etimolo-
gia, parece ser de origem germânica e 
alti-medieval.

SANTUÁRIO ROMANO DE FRENDE

O santuário de S. João de Frende, na 
rua do Castelo, data da idade do ferro 
e foi descoberto aquando de uma esca-
vação arqueológica realizada em 1973 e 
dirigida por Carlos Alberto Ferreira de 
Almeida. Nessa investigação foram des-
cobertos enterramentos de duas épo-
cas distintas. Algumas das sepulturas 
descobertas continham ainda alguns 
restos de ossos. Quatro outras sepultu-
ras, escavadas na rocha, apresentavam 
vestígios paleocristãos (provavelmente 
do período da Reconquista Cristã), o que 
significa que o local foi habitado durante 
muitos anos.  Para além da arqueologia, 
a toponímia vem também na direção da 
teoria da antiguidade da freguesia.  
Este local acaba por ganhar uma certa 
importância por ser um local onde é pos-
sível observar a transição do Paganismo 
para o Cristianismo. 
Neste lugar existia, sob a capela de São 
João Baptista, um edifício cultural tar-
do-romano, provavelmente reutilizado 
na Época Paleocristã. Tal datação é jus-

tificada pela presença, nos alicerces do 
edifício, de pedras almofadadas e de dois 
pedaços de fuste, em granito, provavel-
mente tardo romanos ou alti-medievais.
No local onde atualmente se encontra a 
capela poderia ter sido um provável tem-
plo pagão, posteriormente reaproveitado 
e transformado em local de culto cristão. 
Tal pode ser justificado, não só pelo apa-
recimento duma tampa sepulcral, como 
também pelas sepulturas situadas mui-
to próximas dos alicerces, já que a inu-
mação dentro ou nas proximidades dos 
locais de culto era uma prática muito 
comum na Época Paleocristã.

SEPULTURAS

À volta da capela foram encontradas 12 
sepulturas, cada uma com diferentes da-
tações, fragmentos de tégula e uma laga-

reta profunda, cavada na rocha.
Em relação às sepulturas podemos dizer 
que existem duas épocas diferentes para 
estas. Três sepulturas eram paleocristãs 
porque eram sepulturas com caixa, com 
restos ósseos muito consumidos ou sem 
eles, profundas e em parte cobertas pe-
los alicerces do edifício  descoberto e 
possuíam forma de caixa retangular e 
com tégula romanas. Três sepulturas 
eram medievais porque eram mais tos-
cas, mais superficiais e com restos ós-
seos mais bem conservados, uma seria 
um provável ossário, devido à grande 
presença de fémures muito desfeitos. As 
restantes sepulturas cinco, situadas a 
Este da capela, provavelmente datadas 
da Reconquista, eram cavadas na rocha 
e foram todas violadas.
Também é proveniente deste lugar uma 
tampa de sepultura paleocristã, deco-
rada com inscrição em mosaico, as “di-
mensões totais são 46cm x 30cm x 25cm. 
As dimensões do campo epigráfico são 
14cm x 22cm. A altura máxima das letras 
é de 3,6cm e a mínima e 2,4cm.” 

Tríptico de Frende

É muito importante também destacar o 
aparecimento de três baixos-relevos de 
Época Romana, o célebre “Tríptico de 
Frende”.
No primeiro baixo-relevo figuram qua-
tro figuras de pé. A primeira, à esquerda, 

é uma mulher voltada para a direita que 
veste um vestido comprido e tem um 
toucado: À direita da tal mulher está um 
homem com uma túnica e atrás deste 
está outra mulher, com vestes seme-
lhantes à primeira mulher, estando vol-
tada para aquela e apoiada nos ombros 
do homem: Por fim, aparece uma última 
mulher, semelhante à última referida, 
exceto o toucado (que é pouco claro vi-
sualizar), e apoiada nos ombros desta 
última mulher. Provavelmente pode ser 
uma procissão ou uma dança sagrada.
No segundo baixo-relevo figuram dois 
homens nus, que parecem lutar um 
contra o outro. O primeiro, situado à 
esquerda, está a correr encurvado na 
direção do seu adversário e agarra o seu 
antebraço com as duas mãos. À direita, 
há um homem que parece ter sido derru-

bado, visto ter a mão esquerda aberta e 
apoiada no chão.
No terceiro e último baixo-relevo, figu-
ram um boi e dois homens. O boi está 
voltado para a direita, caminhando nes-
ta direção. À esquerda do boi está um 
homem, vestido com uma túnica curta, 
que segura com a mão esquerda no chi-
fre esquerdo do boi, e com a mão direita 

na pança deste: Por trás do boi e do pri-
meiro homem está outro homem, com 
uma vestimenta comprida, agarrado à 
cauda do boi. Muito provavelmente este 
baixo-relevo representa o prelúdio de 
um sacrifício.

CENTRO CÍVICO

Este local, bem no centro da freguesia, 
em frente à sede da Junta de Freguesia, 
é hoje em dia, o salão de visitas, tendo-
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-se tornado num ponto de encontro para 
toda a população. Constituído por um 
polidesportivo em relva sintética, um 
Centro de Relação Comunitária, um 
parque infantil, uma pequena zona de 
lazer, balneários, bar de apoio e um jar-
dim.
O edifício do Centro de Relação Comu-
nitária, foi inaugurado em abril de 2019. 

É composto por duas salas amplas, uma 
copa e três casas de banho, uma delas 
para deficientes. Desde a sua inaugura-
ção, esta estrutura tem estado aberta ao 
público, todos os dias úteis entre as 14h e 
as 19h. Nesse período, existe um serviço 
especial dirigido aos seniores da fregue-
sia, que acompanhados por uma auxiliar, 
podem conviver, conversar, jogar, ler, ver 
televisão, ouvir música, efetuarem traba-
lhos manuais e terem animação todas as 
quartas-feiras. O ambiente é acolhedor, 
tranquilo e divertido. Além disto, podem 
os seniores também usufruir de ginás-
tica às terças e quintas-feiras de manhã. 
Estes serviços são todos gratuitos para 
os seus utilizadores e suportados na sua 
totalidade pela Junta de Freguesia. O 
mesmo espaço serve também para a rea-
lização de eventos organizados pelas di-
versas associações da freguesia, entre os 
quais se destacam os almoços e jantares 
comemorativos do dia da Mulher, Dia 
da Mãe, Dia do Pai, aniversários das as-
sociações, entre outros. Neste local, em 
22-06-2019, foi realizada, pela primeira 
vez na freguesia, uma sessão ordinária 
da Assembleia Municipal de Baião.
O polidesportivo de relva sintética per-
mite a prática de várias modalidades, en-

tre as quais o futsal e o ténis de campo, e 
está dotado com iluminação artificial, o 
que permite a prática desportiva à noite. 
Junto a esta infraestrutura existem uns 
balneários que servem para os utilizado-
res se equiparem e tomarem um refres-
cante banho.
O Parque Infantil, veio colmatar uma 
falha existente há largos anos, já que 
nos anos 80, a freguesia havia tido uma 
estrutura semelhante, localizada junto 
à Igreja Paroquial e Cinema. É um espa-
ço dotado de equipamentos modernos e 
atraentes que fazem as delícias dos mais 

novos.
A pequena zona de lazer, está dotada 

com equipamentos de ginástica ao ar 
livre, mesas, bancos e um assador que 
destina essencialmente à realização de 
pequenos convívios gastronómicos. 
O bar de apoio, serve toda a infraestru-
tura e está devidamente apetrechado, 
com frigorífico, máquina de café, fogão, 
balcão e lavatório de louça.

ASSOCIATIVISMO 
Futebol Clube de Frende

Na sua já longa história, o FC de Frende 
sempre foi uma das associações mais ati-
vas e representativas da freguesia, con-
tribuindo decisivamente para a dinami-
zação e projeção de Frende. São exemplo 
disso, as várias presenças das suas equi-
pas de futebol de 11, seniores e formação, 

nos campeonatos distritais organizados 
pela AF do Porto, tendo conseguido, na 
categoria de seniores, uma subida de di-
visão. Além do futebol federado, as suas 
equipas participaram também em inú-
meros jogos e torneios de carácter ami-
gável com equipas do concelho, distrito 
e restante país, tendo além-fronteiras 
jogado por 3 vezes em Espanha e 1 vez na 
Suíça.
Mas a atividade desportiva do FC de 
Frende, não se resumiu apenas ao fute-
bol de 11. Ao longo dos anos, o clube teve 
várias equipas nas mais diversas modali-
dades, destacando-se o atletismo, pesca 
desportiva, futsal, futebol de 7 e ténis 
de mesa. Refira-se que no atletismo e na 
pesca desportiva, os seus atletas, arreca-
daram grandes vitórias para o clube nas 
várias competições em que participaram. 
Em termos de infraestruturas, o FC de 
Frende começou por praticar futebol no 
campo do Côtinho (Mesão Frio), reali-
zando jogos amigáveis e informais. Pos-
teriormente, utilizou um campo de fute-
bol em Vale Escuro (Frende), cujo terreno 
era propriedade de um dos fundadores 
do Clube, onde começou a ter uma ativi-
dade mais regular. Na década de oitenta, 
foi construído um novo campo de fute-
bol (o atual), situado em Vale Escuro, a 

poucos metros do antigo, mas cujo ter-
reno é propriedade do Clube. Hoje em 
dia, o FC de Frende, possui um campo de 
futebol de 11 pelado, com as dimensões 
de 100m por 64m, dotado de iluminação 
artificial, sede social, balneários antigos 
e uns balneários novos em fase de cons-
trução. A sua sede social, foi inaugurada 
em 08 de junho de 2007 e está dotada 
com uma sala de reuniões, bar, casas de 
banho e uma enorme exposição de tro-
féus, lembranças e fotografias. 
Atualmente, o presidente da Direção é 
o Professor José Manuel de Sousa Perei-
ra, eleito em outubro de 2019, que nos 
disse o seguinte: “O associativismo é 
fundamental para uma melhor organi-
zação das sociedades democráticas, pois 
é por via das associações que as pessoas 
estabelecem inter-relações e que exis-
te uma capacitação para a participação 
política e para os processos de tomada 
de decisão a nível económico, social e 
cultural. Neste sentido, as associações 
contribuem para o desenvolvimento da 
cidadania individual e coletiva e para o 
fortalecimento dos processos de decisão, 
tornando-se espaços democratizado-
res na esfera pública (Viegas, 2004). São, 
também, as nossas associações que pro-
movem o concelho e as nossas fregue-
sias. As nossas freguesias são “grandes” 
para nós e “pequenas” para quem não 
nos conhece. Cabe-nos torná-las tam-
bém grandes para os outros. Só assim 
se cresce e se combate a desigualdade, 
as assimetrias regionais e se promove a 
cidadania ativa. Foi fruto destas cons-
tatações que, depois de grande reflexão, 
decidimos abraçar a liderança da direção 
da Associação Desportiva e Cultural Fu-
tebol Clube de Frende. Sendo isto verda-
de e não menos importante, nós direção, 
consideramos, que a história do Futebol 
Clube de Frende é também a nossa his-
tória. É memória! Foi-nos legada pelos 
nossos antepassados e antecessores que 
lutaram, trabalharam por ela, pelos seus 
valores e pelo seu património (comple-
xo desportivo composto por sede social, 
campo, balneário, material desportivo, 
registos fotográficos, etc). É nossa obri-
gação preservar, dinamizar e lutar por 
manter viva a memória do nosso pas-
sado, mais ou menos longínquo. Isto é 
respeito, é gratidão, solidariedade, en-
treajuda, união, equidade e verdadeiro 
exercício de cidadania ativa. Com o obje-
tivo de respeitar o nosso passado, a nossa 
memória, a nossa terra e de ultrapassar 
as dificuldades aqui referidas (assim 
como em artigo anteriormente publica-
do neste jornal), depois sentir os gostos, 
as necessidades e o pulsar dos frenden-
ses, que decidimos pela abertura do clu-
be a outras modalidades (o futebol era 
o desporto principal): o Atletismo nas 
variantes de Trail e Orientação; a aposta 
no desporto sênior - Boccia; Caminha-
das; o Futebol, no escalão de veteranos, e 
o Futsal. Há momentos nas nossas vidas 
em que temos que nos readaptar e as as-
sociações também”.

Associação Sócio-Cultural 
Santa Maria de Frende

A Associação Sócio-Cultural de Santa 
Maria de Frende, foi fundada em 25 de 
setembro de 2000, por um grupo de 11 
amigos da freguesia, sendo eles: António 
Lopes, Amadeu Pêgas, Nuno Sá Costa, 
Manuel Alves, António Queirós, Licínio 
Nunes, Hipólito Costa, Manuel Nunes, 
Carlindo Silva, Otílio Pinto e José Gue-
des.
Tendo como objetivo a dinamização 
cultural e social da freguesia, foi então 
eleita uma Direção sendo o primeiro 
Presidente, António da Silva Lopes, que 
desempenhou o cargo até 2010, tendo no 
seu mandato adquirido uma carrinha de 
nove lugares, a qual serviu essencialmen-
te de apoio ao transporte das crianças do 

Jardim de Infância e ao Futebol Clube de 
Frende. Durante esse período, organiza-
ram-se marchas populares, aquando das 
festividades de São João e Santo António, 
renasceu o hábito de cantar as Janeiras e 
em 2001 foi criado um Grupo Etnográfi-
co denominado “As Cesteiras de Frende”, 
o qual ainda hoje é uma das principais 
atividades desta Associação. Em 2010, 
foi eleita uma nova Direção, tendo sido 
eleito como Presidente, o Reverendo Pa-
dre Luís Mário, que se manteve no cargo 
até ao ano de 2015. Em 2016, foi eleita 
uma nova Direção, sendo a atual Presi-
dente a Maria Elisabete Teixeira Ribeiro.
O Grupo Etnográfico “As Cesteiras de 
Frende”, tem tido um papel relevante na 
projeção da freguesia. Através de uma 
participação contínua em diversos festi-
vais de folclore da região e fora dela, este 
grupo tem levado bem longe os canta-
res e as tradições de Frende, não fosse o 
seu símbolo maior as Cestas de Frende. 
Todos os anos tem a responsabilidade 
de organizar a Mostra de Folclore que 
parte do programa da Festa das Cestas 
e da Festa da Padroeira. No próximo ano, 
2021, comemora os seus 20 anos de exis-
tência e está prevista uma grandiosa fes-
ta que animará com toda a certeza toda 
a freguesia. 

Clube de Pescadores e Caçadores 
“Monte da Lapinha” 

Constituído em 09-07-2004, este Clube 
teve como objetivo principal a criação da 
zona de caça municipal do Monte da La-
pinha, criada pela Portaria n.º 1092/2006 
de 12 de Outubro.
Além desta zona de caça, o clube tem 
ao longo dos anos organizado diversos 
eventos, nomeadamente concursos de 
pesca desportiva e montarias ao javali, 



que trazem à freguesia dezenas de pes-
cadores e caçadores, dinamizando assim 
o comércio local. Atualmente é Presi-
dente da Direção, José Soares Alves.

Associação Cultural, Recreativa 
e Desportiva dos Amigos de São João 

de Frende

Constituída por um grupo de amigos 
e devotos de São João do Castelo, esta 
associação foi criada em 25-10-2013, ten-
do como objetivo principal a realização 
das festas em honra de São João. Na sua 
atividade, destaca-se a organização das 
marchas de São João, evento que se rea-
liza todos os anos e envolve grande parte 
da população da freguesia. António Tei-
xeira Pinto é o atual líder desta Associa-
ção

Grupo Cultural e Recreativo 
Tempos Livres

Este grupo nasceu após um convívio de 
malta jovem, no qual se aventou a hipó-
tese de se constituir um grupo cultural, 
que permitisse ocupar de uma maneira 
construtiva os tempos livres dos jovens 
da freguesia.
A ideia vingou e o grupo começou a ga-
nhar forma. Foi definido o âmbito da 
ação e os objetivos prioritários. O grupo 
nasceu assim em 21 de outubro de 1979. 
O grande evento realizado, foi em 1980 e 
denominou-se de “Festival de Primave-
ra”, que incluiu jogos tradicionais, atle-
tismo, futebol, ténis de mesa, ciclismo, 
pesca desportiva, motocrosse e espetá-
culo de variedades, bem como a edição 
de um jornal. Oficialmente, o mesmo só 
viria a ser criado por escritura de 18 de 
maio de 1981.
Esta associação está inativa há imensos 
anos, devido ao crescimento do FCF. 

Clube TT Frende

Criado no ano de 2011, por um grupo de 
amantes das duas rodas, este clube orga-
nizou vários eventos, nos quais se desta-
ca uma prova de motocrosse, realizada 
no ano de 2014, que teve uma adesão 
impressionante de público. Atualmente 
está inativa, devido a algum alheamento 
dos seus elementos. 

Grupo Sénior

Criado aquando da implementação do 
Contrato Local de Desenvolvimento 
Social (CLDS), em meados de 2014, este 
grupo é constituído por cerca de 25 ele-
mentos e tem ao longo dos tempos parti-
cipado em inúmeras atividades culturais 
e recreativas levadas a cabo na freguesia 
e no concelho. Desde os cantares popu-
lares ao teatro, este grupo tem-se reve-
lado como um parceiro fundamental da 
Junta de Freguesia no entretenimento 
dos menos jovens. Além disso, tem or-
ganizado alguns convívios com grupos 
de outras freguesias do concelho e tem 
participado em diversos torneios de Boc-
cia, obtendo excelentes resultados. Este 
grupo tem sido sempre acompanhado 

por uma monitora, que desempenha um 
papel determinante na sua dinamização.

ARTESANATO
Cestas de Frende

As cestas de Frende, conhecidas em todo 
o país e estrangeiro, fazem parte inte-
grante do património imaterial do con-

celho de Baião e, obviamente, são um 
grande orgulho para a freguesia de Fren-
de e para as artesãs, que no lugar de S. 
João do Castelo, continuam a manufatu-
ração das cestas de giesta de piorna, não 
como antigamente, agora mais evoluí-
das para o adorno, a moldá-las e dar-lhe 
a forma encantadora que as carateriza e 
que não deixam ninguém indiferente à 
sua beleza. Aqui deixamos o que alguns 
escritores consagrados, escreveram so-
bre este artesanato Frendense.

“Small is beautifull” – O pequeno é bo-
nito. Poucas vezes numa frase célebre 
como esta se aplicou tão bem como às 
cestas de Frende. As mãos hábeis das 
artesãs desta freguesia conseguem tecer 
um tão delicado e fino entrançado que, 
desde os pequenos açafates aos suportes 
de pratos e travessas, atinge a sua maior 
graça nas cestinhas de dedal. O material 
de que são feitas, a giesta piorna, é outro 
elemento, extraído do manto verde e na-
tural desta “serra bendita” (Eça), que tor-
na estas peças tão genuínas, tão únicas 
e tão belas.  
A matéria-prima é colhida na Serra do 
Montemuro (Resende, Cinfães e Castro 
Daire), é no lugar de S. João do Castelo, 
em Frende (concelho de Baião), que se fa-
zem as cestas de giesta piorna. Diferen-
tes tamanhos e formas permitem tam-
bém diferentes utilizações: domésticas e 
decorativas.
Esta arte tradicional ocupava-se maio-
ritariamente do fabrico de peças para 
uso doméstico, sendo o exemplo mais 
comum, o açafate para o pão ou para os 
ovos. A progressiva introdução, nos há-
bitos quotidianos, de novos materiais e 
utensílios produzidos industrialmente, 
contribuiu largamente para o decrésci-
mo deste artesanato.
Atualmente as artesãs continuam a ma-
nufaturar os modelos tradicionais que 
hoje têm mais uma função decorativa, 
introduzindo exemplares de dimensões 
reduzidas muitas vezes utilizados para 
ofertas em eventos, como são exemplo 
as cestas de “Dedal” ou de “Garrafeira”.
O contacto destas artesãs com novos 
projetos, liderados por designer̀ s e ar-
tistas plásticos têm também permitido 
a introdução das técnicas tradicionais e 
da utilização deste tipo de giesta na cria-
ção de novos produtos, assim como têm 
contribuído para que as próprias artesãs 

inovem os modelos disponibilizados ao 
público.
Salientamos o enfoque que o escritor 
baionense, António Mota, deu às ces-
tas de Frende no livro “Andarilhos em 
Baião”, de maio de 1988, que a seguir 
transcrevemos:

“-Quando vejo as cestinhas de Frende, 
lembro-me das filigranas. Aquele en-
trançado é tão perfeito, tão elegante... 
- dizia a Marisa enquanto pedalava, já 
cansada da longa viagem.

“Então o que é que os traz por cá? Ah!...
Querem saber como se faz uma cesta? 
Quem diz uma cesta, diz um açafate, 
claro. Isto é muito fácil. Depois da gen-
te aprender não custa nada, não se po-
nham a rir, que é verdade!
Há mais de cinquenta anos que faço es-
tas coisas, tem sido sempre o meu modo 
de vida. Quem inventou? Eu sei lá! Sei 
que esta arte já vem do tempo dos avós 
dos meus avós, e se calhar ainda mais 
para trás... E. É uma arte muito antiga…”

PATRIMÓNIO CULTURAL

É muito vasto o património cultural da 
freguesia, sendo de desctacar: Cruzei-

ro, Capela de Santo António, Capela de 
Casal D’Ufe, Igreja Matriz, Paróquia de 
Frende, Cemitério Paroquial, Alminhas 
do Paço, Imagem da Senhora do Bom 
Caminho.

Festividades: Festa das Cestas, Festa da 
Padroeira.

Outras Estruturas de diverso carácter: 
Serviços da Junta de Freguesia, Posto 
dos Correios, Miniautocarro, Rios Dou-
ro e Teixeira, Espaços de Turismo Rural, 
Escola Primária do Ladoeiro, Jardim de 
Infância, Bairros Sociais, Capela Mor-
tuária, ETAR, Unidade de Saúde.

Comércio e Indústria: Cafés, Padaria e 
Confeitaria, Mercearias, Supermerca-
do, Talho, Bombas de Gasolina, Oficina 
de Automóveis, Serralharias, Empresas 
de Construção Civil, Terraplanagens e 
Imobiliária, Parafarmácia e Produção 
de Vinho.

O jornal“O Comércio de Baião” agrade-
ce ao cidadão, Armando Fonseca, que 
desempenha o cargo de presidente da 
Junta de Freguesia de Frende, pois sem 
a ajuda e cooperação deste frendense, 
permitam-nos a expressão “de gema”, 
não teria sido possível elaborar este tra-
balho. Um Bem Haja, Armando Fonseca 
e Muito, Muito, obrigado. 
Por último, como forma de homenagem, 
a outro frendense que dedicou a sua 
vida a esta freguesia, Prof. Amorim, pu-
blicamos uns versos da sua autoria:

Jardim tão lindo como tu não há igual
Doce cantinho onde em noites de luar
Deus de mansinho contemplando vem 
Portugal 

Ó Frende … Ó Frende
Vem hoje prá rua cantar
Flutua, que a lua
Do céu espreita pra ver-te bailar

Frende a nossa terra
É um cantinho cheio de amor
Entre o Douro e a serra
Os olivais verdejam em flor

(Autor: Prof. Amorim)

ESPECIAL “FREGUESIA DE FRENDE”


