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Bom Natal

Cabazes de Natal entregues
a famílias carenciadas

A Obra do Bem-Fazer voltou a entregar cabazes com bens ali-
mentares a 60 agregados familiares do concelho com carên-
cia económica.

Os autarcas de Valongo, Paredes, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras querem que o Governo apoie 
a construção da linha do Vale do Sousa, considerando o projeto fundamental para promover a coesão 
social e económica da região.
O traçado preliminar aponta para uma linha com 36 quilómetros, estações e apeadeiros nos concelhos 
de Valongo, Paredes, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras.
O Governo já prometeu avançar com mais estudos no âmbito do Plano Nacional de Investimentos 2030.

Autarcas querem
que Governo apoie
nova linha férrea
do Vale do Sousa

Entrevista
“Tenho uma enorme
vontade de vencer”

Fernando Valente tem contrato 
com o Varzim, até ao fi nal da época, 
e estreou-se no comando dos po-
veiros com uma vitória em Arouca. 

Balcão do IEFP
é inaugurado na segunda-feira

O espaço será inaugurado pelo secretário de Estado do Emprego, 
Miguel Cabrita, e estará aberto ao público a partir de 17 dezembro.

Segurança Social voltou a retirar
utentes da Casa do Gaiato de Beire

A falta de condições e o quadro de pessoal defi citário são os mo-
tivos apontados para o encerramento do equipamento social, 
que também não está licenciado.
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“Neste Natal, que o Presépio seja 
lugar de encontro para todos. 
Encontrar Jesus e deixar-se en-
contrar por Ele, é Natal. Daí que 
o Natal como festa não aconte-
ce quando um homem quer, mas 
porque Deus quis, porque Deus 
sempre quer vir ao nosso encon-
tro. Também neste Natal. Que o 
presépio seja lugar de encontro 
para todos os paredenses!”. 

P.e Vitorino Soares

Desejo-lhe um Feliz Natal e um Ano de 2019 repleto 
de coisas positivas e muita saúde.
Que esta época de partilha e comunhão com a famí-
lia, seja também época para um balanço do ano que 
está a terminar e sirva para projetar o novo ano.
Por mais simples que sejam, estabeleça objetivos 
para o ano de 2019.
Da nossa parte é isso mesmo que vamos fazer. Va-
mos encarar o novo ano com convicção renovada em 
contribuir para um futuro melhor para todos os Pa-
redenses e com objetivos cada vez mais ambiciosos.Alexandre Almeida

Presidente da Câmara de Paredes
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Autarcas da região pedem apoio do Governo
para a linha férrea do Vale do Sousa

►Os presidentes das câmaras de Valongo, Paredes, Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras defendem que a nova linha irá trazer coesão
     social e económica ao território e pedem que o projeto seja integrado no Plano Nacional de Investimentos 2030.

O
S AUTARCAS de cinco 
municípios da região 
pretendem que o Go-
verno apoie a cons-
trução da nova linha 

Guilherme D’Oliveira Martins, Secretário de Estado das Infraestruturas

férrea do Vale do Sousa, projeto que 
consideram ser fundamental para 
promover a coesão social e econó-
mica do território mais jovem do 
país.

Os presidentes das câmaras de 
Valongo, Paredes, Paços de Ferreira, 
Lousada e Felgueiras, consideram 

que esta nova linha ferroviária vai 
também reforçar a competitividade 
do território e combater as assime-
trias existentes em termos de mo-
bilidade com a Área Metropolitana 
do Porto.

O repto foi lançado pelos autar-
cas no decurso de uma conferên-

cia sobre mobilidade, realizada na 
passada segunda-feira, em Rebor-
dosa, Paredes, que contou com a 
participação de vários especialistas 
nacionais e internacionais e a pre-
sença do secretário de Estado das 
Infraestruturas, Guilherme D’Olivei-
ra Martins.

Na sessão que decorreu no au-
ditório d’A Celer, foi apresentado 
um estudo preliminar para a cons-
trução de uma linha de caminho-
-de-ferro no Vale do Sousa, com cer-
ca de 36 quilómetros de extensão e 
que deverá abranger os concelhos 
de Valongo, Paredes, Paços de Fer-

PUB
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Humberto Brito, presidente da Câmara de Paços de Ferreira

Alexandre Almeida, presidente da Câmara de Paredes

reira, Lousada e Felgueiras.
O projeto inicialmente pensado 

pelo município de Paços de Ferrei-
ra, foi apadrinhado pelos restan-
tes municípios, que o consideram 
fundamental para uma região que 
tem cerca de 400 mil habitantes e 
grandes assimetrias do ponto de 
vista da mobilidade face à capital 
do distrito.

Projeto custaria
300 milhões de euros

No estudo inicial, elaborado 
pela Associação Comboios XXI, a li-
nha férrea do Vale do Sousa está or-
çada em, pelo menos, 300 milhões 
de euros. Com apenas seis estações 
(Rebordosa, Lordelo, Paços de Fer-
reira, Freamunde, Lousada e Fel-
gueiras) cerca de 200 mil pessoas 
ficariam a menos de cinco quilóme-
tros de uma estação, frisou António 
Alves, da Associação Comboios XXI, 
salientando o potencial de retorno 
económico, social e ambiental do 
projeto para a região.

Os autarcas mostraram-se tam-
bém convictos dos benefícios que 
esta nova linha ferroviária traria 
para o Vale do Sousa, que é a região 
mais jovem do país e tem grande 
atividade económica.

“A nossa função é planear o 
território a médio e longo prazo 
e é isso que estamos aqui a fazer”, 
defendeu o presidente da câmara de 
Paredes, Alexandre Almeida, convic-
to de que estes cinco municípios es-
tão a dar os primeiros passos para a 
colocação da linha do Vale do Sousa 

no Plano Nacional de Investimentos.
“Defender a mobilidade é 

exatamente defender maior 
igualdade de oportunidades e 
maior justiça entre a população. 
E o projeto desta linha coloca os 
municípios a pensar a uma só voz 
e não a olhar para o seu próprio 
umbigo”, acrescentou.

O projeto representa “um gran-
de desafio para a região”, subli-
nhou o presidente da câmara de Pa-
ços de Ferreira, permitindo reforçar 
a competitividade dos três princi-
pais setores industriais da região, o 
calçado, o têxtil e o mobiliário.

“A região precisa de investi-
mento público. Os fundos comuni-
tários servem para combater assi-
metrias e aproximar regiões. Num 
investimento de 300 milhões de eu-
ros uma comparticipação nacional 
de 50 milhões não é nada impossí-
vel”, reiterou Humberto Brito.

O presidente da câmara de Va-
longo, José Manuel Ribeiro, defen-
deu que “todos os investimentos 
que possam ser alavancados para 
um desenvolvimento, por igual, 
da região são fundamentais” e 
considerou que o projeto da linha 
do Vale do Sousa tem um “custo 
muito reduzido” se comparado 
com as verbas que estão previstas 
para a ampliação do Metro do Porto.

Já os autarcas de Lousada e Fel-
gueiras assumiram que este pode 
ser um passo importante para so-
lucionar o problema da escassez 
de mão-de-obra especializada, que 
afeta sobretudo as indústrias do cal-
çado e mobiliário da região.

A ambição dos cinco autarcas 

é que o governo olhe para a região 
com outros olhos e invista num pro-
jeto importante para a economia e 
o bem-estar das populações. 

Governo promete
um estudo

aprofundado 

O secretário de Estado das 
Infraestruturas garantiu, em Pa-
redes, que o projeto vai ser apro-
fundado no decurso do Plano 
Nacional de Investimentos 2030. 
“Posso aqui dizer que será de-
vidamente aprofundado este 
projeto da linha do Vale do Sou-
sa, no decurso do PNI 2030, na 
componente de estudos, em 
articulação com a Infraestrutu-
ras de Portuga (IP) e as câmaras 
municipais envolvida no proje-
to”, afirmou Guilherme D’Oliveira 
Martins.

“É um projeto apaixonante 
numa zona do país com uma 
atividade económica enorme 
e com uma densidade popula-
cional que exige, sem dúvida, 
soluções de mobilidade”, acres-
centou o governante, garantindo 
que as prioridades de investimen-
to de médio e longo prazo para 
Portugal serão traçadas no Plano 
Nacional de Investimentos 2030, 
com base no contributo de comu-
nidades intermunicipais, muni-
cípios, associações empresariais, 
etc, tendo uma “atenção espe-
cial para as regiões de elevada 
atividade económica e densida-
de populacional”. 
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

À 
S E M E L H A N Ç A 
DO ANO PAS-
SADO, a Obra 
do Bem-Fazer 
voltou a distri-

buir, na quarta-feira, dia 12 
de dezembro, um cabaz de 
Natal a agregados familiares 
carenciados do concelho de 
Paredes, com a ajuda do Ban-
co Alimentar.

O cabaz de Natal entre-
gue a cerca de 60 famílias 
foi constituído por bens 
essenciais, tais como: ba-
calhau, azeite, massa, arroz, 
leite, feijão, atum, salsichas, 
açúcar, aletria, grão-de-bi-
co e farinha.

Para proporcionar uma 
consoada mais digna a estas 
famílias, a instituição acres-
centou alguns alimentos 
para fazer um cabaz de Na-
tal mais completo, como é o 
caso do bacalhau e do azeite. 

As famílias são apoia-
das ao longo de todo o ano 
com bens alimentares que 
chegam à instituição atra-
vés do Banco Alimentar. A 
parceria dura há 10 aos e 
já permitiu apoiar centenas 
de famílias da região, subli-
nha o tesoureiro da obra. 

Obra do Bem-Fazer voltou
a entregar cabazes de Natal

a famílias carenciadas
►Os cabazes constituídos por bens essenciais foram entregues a 60 famílias
     carenciadas do concelho que vão ter uma consoada mais digna. 

“Começamos por en-
tregar cerca de 30 cabazes 
por mês, mas depois o nú-
mero foi sempre aumen-
tando até chegar aos 60. 
Há sempre gente a vir”, 
explica Luís Almeida, admi-
tindo porém que há casos 
que nunca sejam a ser si-
nalizados por vergonha das 
famílias.

Desde 1992 que a Asso-
ciação Nossa Senhora dos 

Remédios – Obra do Bem-Fa-
zer tem como missão ajudar 
os mais carenciados. Para 
além dos bens alimentares, 
a instituição também presta 
apoio ao nível de material 
ortopédico, em vários conce-
lhos da região, e na peregri-
nação a Fátima, a pé.

A atual direção, presidi-
da por Joaquim Pinto, tem 
em mãos um projeto “am-
bicioso” de construção de 

HELENA NUNES
— texto —

G
ente não é certamente, por não humano, mas 
antes agentes do demónio e, por tanto, au-
tênticos fabricantes de infernos. Castrados da 
humanidade, tentam refugiar-se no amor a 
um deus menor, despreocupado e ao sabor 

irresponsável das circunstâncias.
Claro está que tão funestas personagens não são 

capazes de amar a vida e nem querem saber a razão de 
a amar, já que só quem ama precisa de saber se é ama-
do e os terroristas, que vagueiam pela perdição de vi-
das inocentes, não precisam de provas de amor, só por 
amor o ser se cumpre.

Vemos que quem não tem o coração cheio de amor, 
nem a alma cheia de vida, quem não permanece com 
um brilhozinho nos olhos, nem receio de não ser cor-
respondido, não terá, certamente, qualquer tipo de fe-
licidade.

Em qualquer caso, lúcidos ou não, os fundamentalis-
tas do terrorismo, não são capazes de dar claridade ao seu 
mundo interior nem de compreender o sorriso ou a lágri-
ma, nem tão pouco se esforçam por abrir um caminho, re-
novar uma esperança, entender que todo o ser humano, 
pela sua própria natureza, que comete os seus erros e tem 
as suas fraquezas e limitações.

Essa gente, tenham lá as razões que invocam ou não, 
deviam ter em conta que a morte é sempre injusta e vem 
cedo de mais. Sempre! E foi isso o que aconteceu a diver-
sas pessoas que vagueavam pelo “Mercado de Natal”, na 
cidade de Estrasburgo, fi adas nos sorrisos da ventura e 
amar a liberdade da vida, que cada vez mais devem crescer 
juntos, velhos e novos, a metralha do terrorismo verga as 
suas vítimas ao peso do imprevisto, na cobardia de esbir-
ros não mandatados, antes, porém, mestres das trevas. E 
de nenhum consolo serve o ditado de que “os bons são os 
que vão antes do tempo”. E as vítimas de Estrasburgo e de 
tantos Estrasburgos foram embora, sem a menor dúvida, 
antes do tempo deles.

É de todos os tempos que por muitos conceitos fi-
losóficos que sejam invocados, a morte nunca será um 
acontecimento que suscite alegria. A única coisa que 
pode ocorrer será a resignação perante o fatalismo ou 
nos desígnios de alguma força numa outra existência, 
que não está de forma alguma certificada, sendo ape-
nas motivos de fé.

Num tempo que a todos devia saber a alegria, sabe-
-nos apenas a incerteza, resta-nos continuar ativos na pro-
cura de luz, na paixão pela vida, no caminho da esperança 
e de muita confi ança no futuro, que de todos nós exige 
comparticipação.

Desejamos a todos Boas Festas Natalícias.

Amantes de ódio
ou fabricantes

de infernos

IEFP abre balcão
de atendimento de Paredes

►O espaço será inaugurado segunda-feira, dia 17 dezembro, pelo secretário de Estado
     do Emprego, Miguel Cabrita.

um centro de dia e de um 
novo armazém, para guar-
dar todo o material ortopé-
dico angariado pela insti-
tuição nos últimos 27 anos.

As obras deverão arran-
car no início do próximo 
ano, garante o tesoureiro 
Luís Almeida, embora a 
instituição continue a guar-
dar pela aprovação de uma 
candidatura a fundos co-
munitários. 

N
A SEQUÊNCIA do 
contrato de como-
dato de cedência de 
instalações entre a 

câmara de Paredes e o Insti-
tuto do Emprego e Formação 
Profi ssional (IEFP), será inau-
gurado, segunda-feira, dia 
17 de dezembro, o Balcão de 

Atendimento de Paredes, sito 
na Alameda Dr. José Cabral,  
65-A, Paredes.

A cerimónia está agen-
dada para as 11 horas e será 
presidida pelo secretário de 
Estado do Emprego, Miguel 
Cabrita e pelo presidente 
da câmara, Alexandre Al-

meida.
O novo balcão de aten-

dimento estará aberto ao 
público a partir do dia 17 de 
dezembro, permitindo apro-
fundar a relação do IEFP en-
quanto “parceiro natural 
do tecido empresarial, das 
associações, da autarquia, 

das instituições e das pes-
soas que habitam nesta 
cidade, contribuindo para 
a procura de respostas ino-
vadoras em termos de Em-
prego e de Qualifi cação de 
Recursos Humanos”, refere 
em nota de imprensa o mu-
nicípio.
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“Europa tem de abrir a porta
a quem a escolhe como pátria”

►A ideia foi defendida pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas que esteve em Paredes para participar num ciclo de
     conferências sobre os Direitos Humanos.

“Temos que estar preparados 
para abrir a porta e receber quem 
queira escolher a Europa como a 
sua pátria. A Europa tem que ser 
uma luz na salvaguarda dos Direi-
tos Humanos”, defendeu na passa-
da quarta-feira, dia 5 dezembro, o 
secretário de Estado das Comuni-
dades, na sessão comemorativa dos 
70 anos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, promovida 
pelo Centro Hospitalar do Tâmega 
e Sousa (CHTS), em parceria com a 
câmara de Paredes.

José Luís Carneiro foi um dos 
oradores convidados desta iniciativa 
que decorreu na Casa da Cultura de 
Paredes, onde defendeu que “os di-
reitos humanos são uma condição 
inerente à dignidade humana”. 

Na conferência sobre Migra-
ções e Direitos Humanos o gover-
nante garantiu que “os grandes 
fluxos migratórios são provoca-
dos pelas situações de desigual-
dade existentes no país de ori-
gem”, acrescentando: “não pode-
mos esquecer que nós também 
somos um país de emigrantes, 
entre portugueses e luso-des-
cendentes, são cerca de 2,5 mi-
lhões de pessoas em 178 países 

diferentes.”
Perante a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, todos os ci-
dadãos são livres e iguais, indepen-
dentemente da sua origem e do seu 
estatuto, regular ou irregular, e, por 
isso, devem ter os mesmos direitos 
nos países de acolhimento, defen-
deu. 

“Nas próximas décadas, o 

mundo tem de estar preparado 
para lidar com este fenómeno. E 
Portugal está empenhado, tanto 
a nível interno como externo, na 
procura de soluções solidárias 
para a atual crise migratória e de 
refugiados, contribuindo para a 
redução do sofrimento por que 
passam e para a garantia dos seus 
direitos fundamentais”.

Autarquias estão
na primeira linha

na defesa dos
direitos dos cidadãos

No encerramento da conferên-
cia, o governante elogiou, ainda, a 
iniciativa do CHTS e da câmara de 

Paredes que pretende despertar a 
consciência coletiva para a garantia 
dos direitos dos cidadãos, domínio 
onde o poder local tem um papel 
relevante. 

O presidente da câmara munici-
pal de Paredes, Alexandre Almeida, 
também reconheceu que “as au-
tarquias estão na primeira linha 
no que concerne à defesa dos 
direitos dos cidadãos”. “Em Pare-
des temos estado atentos a esta 
realidade porque devido à falta 
de mão-de-obra especializada 
na indústria do mobiliário, temos 
vindo a acolher emigrantes brasi-
leiros e venezuelanos que vieram 
trabalhar para as empresas de 
mobiliário do nosso concelho”, 
garantiu.

Já o presidente do CHTS, Car-
los Alberto, considerou de extrema 
importância o envolvimento com a 
comunidade. “Além dos nossos di-
reitos, temos que refletir também 
sobre os nossos deveres e o nosso 
papel na mudança. No caso espe-
cífico do CHTS, queremos promo-
ver uma prestação de cuidados 
mais humanizada”.

Desejamos a todos os Clientes e Amigos

Boas Festas
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T
RÊS JOVENS DE PA-
REDES, alunos do Con-
servatório de Dança do 
Vale do Sousa (CDVS), 
participaram nas semi-

finais do maior concurso de dança 
internacional, o Youth American 
Grand Prix que se realizaram en-
tre os dias 29 de novembro e 2 de 
Dezembro, em Cattolica, Itália.

Constança Lopes, de 15 anos, 
Inês Alves,15 anos e Tomás Ruão, 
de13, foram acompanhados pelo 

Jovens de Paredes
participaram em concurso

internacional de dança
►Constança Lopes, Inês Alves e Tomás Ruão estiveram em Itália numa das 
semifinais do concurso que junta os mais promissores talentos da dança de 
todo o mundo.

professor e coreógrafo Richard 
D’Alton e pela professora e direto-
ra do Conservatório de Dança do 
Vale do Sousa, Bianca Tavares.

“O concurso junta os mais 
promissores talentos da dança 
de todo o mundo sendo a sua 
principal missão a de promover 
a formação dos jovens baila-
rinos, oferecendo anualmente 
bolsas de estudo para as me-
lhores escolas e companhias in-
ternacionais”, explica o CDVS em 
nota de imprensa.

Os jovens paredenses saíram 
de Itália com o segundo prémio 

em ‘Pas de Deux’. Além disso, o 
jovem Tomás Ruão classificou-se 
em 2.º lugar na categoria de so-
lista júnior clássico e em 1.º lugar 
na categoria de solista júnior con-
temporâneo. O mesmo aluno foi 
ainda agraciado com cinco bolsas 
de estudo para algumas das me-
lhores escolas de ballet clássico 
internacionais.

O Youth American Grand Prix 
realiza semifinais por todo o mun-
do, envolvendo anualmente cerca 
de 10 mil alunos, e a sua fase fi-
nal decorre, posteriormente, em 
Nova Iorque. 

HELENA NUNES
— texto —

Detidos três homens suspeitos de violência doméstica
►Os detidos têm 42, 48 e 58 anos e residem em Paredes, Penafiel e Paços de Ferreira. 

A GNR DETEVE TRÊS HO-
MENS de 42, 48 e 58 anos, 
residentes em Paredes, 
Penafiel e Paços de Ferrei-

ra, pela prática de crimes de violên-

cia doméstica contra as respetivas 
companheiras. 

O suspeito, de 42 anos, foi deti-
do no dia 6 dezembro, na localida-
de de Lordelo, Paredes. Segundo a 

GNR, o homem sujeitava a compa-
nheira, de 38 anos, a maus tratos 
físicos e psicológicos. Foi presente 
a primeiro interrogatório judicial e 
ficou sujeito a termo de identidade 

e residência e proibido de se aproxi-
mar ou contactar a vítima.

No mesmo dia, a GNR deteve 
também em Freamunde, Paços de 
Ferreira, um homem de 58 anos, por 
ofensas à integridade física e amea-
ças de morte com recurso a armas 

de fogo à esposa, de 53 anos. O 
indivíduo ficou em liberdade, com 
termo de identidade e residência.

Outro homem de 48 anos foi deti-
do, em Penafiel, no âmbito de um ou-
tro inquérito por violência doméstica, 
que decorria há cerca de seis meses. 
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Bom NatalA todos os Clientes

e Amigos desejamos

O 
COMBOIO DE NATAL já começou 
a espalhar magia em várias fregue-
sias do concelho de Paredes, nesta 
quadra natalícia. A iniciativa arran-
cou no dia 1 de dezembro em Pare-

des e já circulou nos centros de várias freguesias 
do concelho: Vilela, Duas Igrejas, Cristelo, Sobro-
sa, Louredo, Beire, Cete, Parada de Todeia, Baltar, 
Vandoma, Rebordosa e Lordelo.

Nos próximos dias o comboio de Natal vai 
ainda percorrer as freguesias de Rebordosa, 
Astromil e Gandra, seguindo depois para o 
sul do concelho, visitando Sobreira, Recarei e 
Aguiar de Sousa. 

De 15 a 23 de dezembro o comboio vai 
andar apenas nas ruas da cidade de Paredes, 

Comboio de Natal
já espalha magia

pelo concelho
►Até 23 de dezembro é possível dar um passeio gratuito no comboio 
de Natal, que este ano vai passar em todas as freguesias do concelho.

CALENDÁRIO
14 DEZEMBRO 
Sobreira - 10h às 12 horas; 
Recarei - 13h30 às 15 horas; 
Aguiar de Sousa – 15h30 às 17 horas.

15 E 16 DEZEMBRO 
Paredes - 10h às 12h30.

DE 17 A 23 DEZEMBRO
Paredes - Das 10h às 12h30 e das 13h30 
às 17 horas.

tendo como paragens obrigatórias a Casa da 
Cultura e o Parque José Guilherme. 

O passeio é gratuito e conta com a pre-
sença do Pai Natal. Esta quinta-feira, dia 13, o 
comboio vai estar em Rebordosa entre as 10 e 
as 11 horas, em Astromil das 11h30 às 12h30 e 
em Gandra das 13h30 às 17 horas.
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Empresa de Penafiel nos bastidores
de novo programa de televisão

►O ROPE® é um dos parceiros do novo programa da TVI, “50 Horas”, onde três famílias põem à prova a sua resistência em desafios extremos.

C
OM ESTREIA A 2 DE DEZEMBRO, 
o novo programa de domingo à 
noite do canal de televisão de Que-
luz de Baixo tem cunho penafide-
lense.

O ROPE – Reabilitação e Otimização de 
Performance, empresa com sede em Pe-
nafiel e que faz parte do Grupo de Saúde 
Clínicas Nuno Mendes, foi o parceiro oficial 
na área da saúde, prestando apoio médico 
aos participantes e à própria produção do 
programa.

“50 horas”, é este o nome do novo con-
teúdo da TVI, é um Doc Reality, onde três fa-
mílias põem à prova a sua resistência em de-
safios extremos, numa experiência única com 
o objetivo de chegarem juntos ao final.

Durante 50 horas ininterruptas os con-
correntes são sujeitos a duras provas de 
natureza física e emocional, cabendo à 
empresa de Penafiel a responsabilidade de 
prestar auxílio a todos os envolvidos na ex-
periência.

Antes da “maratona” de exercícios e 
desafios, o ROPE esteve, também, a cargo 
de todo o tipo de avaliações no sentido de 
garantir que os participantes reuniam as 

condições de saúde necessárias para a par-
ticipação numa prova com elevados níveis 
de exigência: eletrocardiograma, análises 
clínicas, análises posturais/podologia, tes-
tes de força, avaliação de capacidade car-
dio-respiratória, entre outros.

Esta pioneira parceria para a empresa 
penafidelense surgiu, como explica Nuno 
Mendes, por várias razões. “Por um lado te-
mos uma equipa multidisciplinar que nos 
permite realizar o acompanhamento clíni-
co necessário num evento do género, por 
outro o próprio ROPE tem uma equipa de 
corrida de obstáculos e estamos habitua-
dos a este tipo de contexto e, ainda, pelo 
facto de nos apresentarem um formato de 
programa com que nos identificámos ao 
transmitir valores como superação, traba-
lho de equipa, união, resiliência e exigên-
cia física”, revela o responsável pela empresa 
penafidelense.

Nuno Mendes espera, ainda, que esta 
nova experiência num programa de tele-
visão possa “acrescentar valor à marca”, 
mas afirma que “a principal missão foi 
prestar um apoio clínico de excelência 
em todas as dimensões e que após o pro-
grama ficou um sentimento grande de 
felicidade e realização”.

O ROPE é um centro de reabilitação e 

otimização da performance que se des-
taca por reunir, num só espaço, os conhe-
cimentos de múltiplas ciências nas áreas 
da saúde e do desporto como podologia, 
nutrição, pilates, treino de alto rendimento 

desportivo ou fisioterapia, entre outras es-
pecialidades médico-desportivas.

Além da sede, em Penafiel, o ROPE tem 
também espaços nas cidades do Porto e de 
Amarante.

PUB

Boas
Festas
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a retirar utentes da
Casa do Gaiato de Beire

►Vários técnicos da Segurança Social regressaram a Beire para retirar os utentes que ali
     permaneciam.
►O padre Júlio Pereira já lamentou o episódio e garantiu que a instituição está disposta a
     alterar o que for necessário para se manter em funcionamento. 

A 
S E G U R A N Ç A 
SOCIAL voltou 
na passada quin-
ta-feira, dia 6 de-
zembro, a retirar 

utentes da Casa do Gaiato 
de Beire, Paredes. Vários téc-
nicos estiveram em Beire, 
acompanhados de elemen-
tos da GNR e autoridades 
judiciais para cumprir um 
mandato judicial e encerrar a 
instituição.

Há cerca de um mês, a Se-
gurança Social já tinha trans-
ferido dezenas de utentes da 
Casa do Gaiato de Beire para 
outras instituições, apanhando 
de surpresa os responsáveis 
pela instituição e provocando 
revolta junto de alguns familia-
res que não terão sido informa-
dos dos locais para onde foram 
levados os seus familiares.

Em comunicado, o Ins-
tituto da Segurança Social 
explica que no decurso dessa 
ação de fi scalização realizada 
a 7 de novembro “para além 
de se confi rmar que a Casa 
de Beire é um equipamento 
social ilegal, porque não é 
licenciado”, foram encontra-
das “precárias condições de 
instalação”, nomeadamente 
“quartos e casas de banho 
sem as condições de higie-

ne e salubridade, utentes a 
dormir em camaratas sem 
aquecimento, bem como 
as irregulares condições de 
funcionamento das respos-
tas, com um quadro de pes-
soal defi citário e sem pes-
soal especializado para as 
problemáticas dos utentes 
ali acolhidos e utentes im-
pedidos de se deslocarem 
aos respetivos médicos de 
família, entre outros aspe-
tos, que determinaram que 
fosse tomada a decisão de 
encerramento imediato, 
com carácter de urgência”.

Os utentes começaram 

a ser retirados da instituição 
e levados para outros esta-
belecimentos devidamen-
te licenciados, “até que o 
responsável da instituição 
impediu a continuação do 
procedimento”.

Já após a emissão de um 
mandato de busca, a SS deu 
seguimento ao “procedi-
mento de encerramento 
da Casa de Beire, de forma 
a avaliar os utentes que ali 
permaneceram e encami-
nhando-os para estabe-
lecimentos devidamente 
licenciados e em condições 
de prestar todos os cuida-

dos de higiene, conforto e 
bem-estar que a situação 
de cada um exige”.

O Padre Júlio Pereira, 
responsável pela instituição 
já lamentou o “triste episó-
dio” e a retirada de mais sete 
utentes, numa altura em que 
a instituição já tinha iniciado 
um diálogo com a Segurança 
Social. O responsável garante, 
ainda, que a Casa do Gaiato 
de Beire não foi encerrada e 
está disposto a mudar aquilo 
que considerarem que deve 
ser alterado, desde que não vá 
contra os princípios da obra, 
criada pelo Padre Américo.

►O projeto “Vamos Plantar Paredes” envolveu 24 ações de plantação e mais de dois mil
     intervenientes.

Cem árvores plantadas
nos centros escolares de Paredes

O MUNICÍPIO DE PAREDES plan-
tou, durante o mês de novembro, 
100 árvores autóctones nos cen-
tros escolares de Paredes. A inicia-

tiva foi realizada pelo pelouro do ambiente 
no âmbito de uma ação de sensibilização 
ambiental junto da comunidade escolar.

O projeto “Vamos Plantar Paredes” 
envolveu alunos, professores e pais, mas 
também a população em geral que se 
quis juntar para plantar 100 árvores au-
tóctones, durante o mês de novembro.

A iniciativa envolveu a realização de 
24 ações de plantação e mais de dois mil 
intervenientes e terminou no passado 
dia 30 de novembro.

Ao todo foram plantadas 100 árvores 
autóctones em diversos centros escolares 
do concelho, desde sobreiros, pinheiros, 
medronheiros e carvalhos.
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A
LBERTO SANTOS, ex-presidente da 
câmara de Penafi el e atual presiden-
te da Assembleia Municipal daquele 
concelho, foi o convidado da segun-

da edição do “Café com autarcas” organiza-
do pela concelhia de Paredes, no passado dia 
3 dezembro.

Nesta tertúlia, o também advogado e es-
critor partilhou a experiência que o levou à 
presidência da câmara de Penafi el, que lide-
rou durante 12 anos, e falou sobre a missão 
do PSD/Paredes de “vencer as eleições”.

A esse respeito, o ex-autarca falou de um 

Alberto Santos esteve no “Café
com Autarcas” do PSD-Paredes

►O ex-presidente da câmara de Penafi el partilhou
     com os militantes de Paredes a sua experiência política.

trabalho necessário de “reconstrução”, que 
passa pela motivação, aproximação das pes-
soas e estratégia. Alberto Santos considerou 
“o PSD um partido com expressão autár-
quica forte, nomeadamente em Paredes, 
muito graças ao trabalho dos seus presi-
dentes de câmara e de junta”.

O presidente da comissão política do PSD-
-Paredes defendeu que “a partilha de expe-
riências é uma das formas de aprendizagem 
mais importantes” e, por isso, estas tertúlias 
podem ter um “efeito motivacional”, sobretu-
do junto dos autarcas e militantes. Ricardo San-
tos elogiou ainda Alberto Santos, apontando-o 
como “um exemplo de alguém que está na 
vida política com valores e humildade”.

A PRN INFORMÁTICA, uma empresa 
de informática e consumíveis, com 
sede em Rebordosa, Paredes, está a 
desenvolver, pelo terceiro ano con-

secutivo, uma campanha solidária em prol 
das crianças do Instituto Português de Onco-
logia (IPO) do Porto.

No mês de dezembro, sob o lema “Pe-
quenos Gestos, Grandes Sorrisos”, a empre-
sa vai entregar ao IPO do Porto um euro por 
cada toner da sua marca (Goodsprint) comer-
cializado.

Este ano a verba angariada servirá para 

Empresa de Rebordosa lança nova
campanha para apoiar IPO do Porto

►A iniciativa solidária decorre pelo terceiro ano consecutivo
     e servirá para adquirir camas articuladas e cadeiras de rodas. 

adquirir alguns 
bens que o IPO 
do Porto neces-
sita no momen-
to, como camas 
articuladas e ca-
deiras de rodas.

 “É uma cau-
sa que motiva 
e envolve tudo 
e todos dentro 
da empresa. 
Queremos doar 
o máximo pos-
sível e fechar 
o ano, em que 
completamos 
duas décadas, 
com chave de 

ouro!”, refere a empresa.
Segundo nota de imprensa, a campanha 

surge da responsabilidade social que desde 
sempre esteve presente nos valores da PRN. 

Este conjunto de iniciativas começou no 
ano de 2015, quando a empresa promoveu 
uma Zumba Color, com 50% das verbas a re-
verterem para os bombeiros voluntários de 
Rebordosa e para a Associação Rebordosa 
Social. 

No ano seguinte, a PRN decidiu aliar-se 
ao IPO-Porto, tendo contribuído com três mil 
euros para a investigação do cancro. Em 2017, 
o donativo chegou aos 4.500 euros, desta vez 
para apoiar a pediatria.

HELENA NUNES
— texto —



11
Quinta-feira

13 de dezembro 2018

SOCIEDADE

PUB

U
M CASAL, DE 22 E 25 
ANOS DE IDADE, MOR-
REU na sequência de um 
acidente de viação na A41, 
em Gondomar, que envol-

veu seis viaturas.
O acidente aconteceu no passado 

dia 29 novembro, por volta das 23h40, 
ao quilómetro 47 no sentido Gondo-
mar-Gaia e envolveu dois pesados de 
mercadorias e duas viaturas ligeiras.

As duas vítimas mortais, José Luís 
dos Santos Pacheco, de 22 anos, e Joa-
na Vanessa Teixeira de Bessa Ferreira, 
de 25, eram residentes nas freguesias 
de Vilela e Vandoma, respetivamente, 
e estariam a regressar a casa quando o 
acidente aconteceu.

Segundo o Jornal de Notícias, as 
más condições climatéricas terão sido 
a principal causa do acidente. O ne-
voeiro intenso terá obrigado uma das 
viaturas a parar em plena autoestrada, 
na faixa da esquerda. A seguir parou 
uma carrinha de caixa aberta, mas as 
outras viaturas que seguiam na reta-
guarda não conseguiram parar a tem-
po de evitar o choque em cadeia.

O veículo onde seguiam os dois 
jovens de Paredes ainda conseguiu pa-
rar a tempo de bater num camião, mas 

O CENTRO HOSPITALAR 
DO TÂMEGA E SOUSA 
(CHTS) reforçou a equipa 
com a contratação de 10 

assistentes operacionais, que vão 
integrar diferentes serviços.

 Os contratos foram assinados 
no passado dia 3 de dezembro, em 
resposta às crescentes necessida-
des assistenciais que o CHTS sente 
para melhor cuidar a população da 
sua área de referência.

Segundo aquela unidade hos-
pitalar, foram assinados 10 contra-
tos, sendo seis deles sem termo e 
quatro para substituição. Os novos 

Jovem casal de Paredes
morre em acidente na A41

►O carro onde seguiam José Luís Pacheco e Joana Ferreira chocou contra um
     camião e deixou os dois jovens encarcerados. 

sofreu um toque de trás e acabou por 
colidir violentamente contra o camião.

Os jovens fi caram encarcerados 
e apesar dos esforços da equipa da 
Viatura Médica de Emergência e Rea-

nimação (VMER) de Gaia, o óbito foi 
declarado ainda no local.

No local estiveram os bombeiros 
de Gondomar, Lourosa e Crestuma e, 
ainda, a GNR do Porto.

HELENA NUNES
— texto —

CHTS reforça equipa
com contratação de

assistentes operacionais

assistentes operacionais vão refor-
çar as equipas dos Serviços de Car-
diologia, Esterilização, Obstetrícia, 
Medicina Interna, Cirurgia, Urgência 
e Bloco de Partos.

Carlos Alberto, presidente do 
Conselho de Administração, cita-
do em comunicado, salienta que 
“com estas autorizações de con-
tratação, as 520.000 pessoas 
dos 12 concelhos, em quatro 
distritos, da nossa área de in-
fluência vão, certamente, bene-
ficiar de melhor atendimento, 
em particular na época que se 
avizinha”.

►Os 10 novos assistentes operacionais vão reforçar 
os serviços de Cardiologia, Esterilização, Obstetrícia, 
Medicina Interna, Cirurgia, Urgência e Bloco de Partos.
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Históricos do CDS
homenageados em jantar de Natal

►Manuel da Cruz e Alberto Rodrigues foram homenageados pelo contributo
     que deram para o desenvolvimento das freguesias de Baltar e Duas Igrejas. 

A 
ATUAL COMISSÃO 
POLÍTICA DE PARE-
DES DO CDS-PP ho-
menageou, no passado 
dia 1 de dezembro, dois 

ex-autarcas do partido, Manuel Au-
gusto Martins da Cruz, de Baltar, e 
Alberto Augusto Pinheiro Rodri-
gues, de Duas Igrejas. 

As homenagens foram realiza-
das por ocasião do jantar do Natal 
do partido e serviram para reconhe-

cer o trabalho e dedicação destes ex-
-autarcas, que “muito contribuíram 
para a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos e o desenvolvi-
mento das suas freguesias e, des-
sa forma, do próprio concelho”.

Em nota de imprensa, o parti-
do garante que já “tem sido uma 
tradição homenagear aqueles 
que dedicaram a sua vida à causa 
pública, e proporcionar-lhes mo-
mentos de felicidade com o reco-
nhecimento que lhes é prestado 
ainda em vida”.

Sobre Manuel Cruz, ou Neca 

Cruz como é conhecido, o CDS-
-Paredes recorda que “sempre 
pautou a sua conduta por criar 
e querer sempre ir mais além, 
tendo desenvolvido projetos 
nas mais diversas artes e ofí-
cios, desde o negócio da madei-
ra, à indústria do mobiliário e à 
agricultura”. 

Iniciou-se na vida política antes 
do 25 de Abril de 1974, sendo “uma 
das referências do CDS não ape-
nas ao nível da freguesia, como 
do concelho de Paredes”. Foi pre-
sidente da Assembleia de Freguesia 

de Baltar. Teve ainda intervenção 
decisiva na Adega Cooperativa, na 
Cooperativa Agrícola de Paredes e 
nos Bombeiros de Baltar, assumin-
do papel de relevo na construção 
do quartel dos bombeiros, na cons-
trução da cooperativa de habitação 
económica “O Ninho”, à Electro Bal-
tarense e até ao União Sport Clube 
de Baltar. 

Alberto Augusto Rodrigues 
também iniciou a sua vida política 
antes do 25 de Abril de 1974, tendo 
exercido funções como secretário 
da junta de freguesia de 1986 até 

1993 e presidente da junta de Duas 
Igrejas até 1997. 

Dedicou a sua vida a Duas Igre-
jas e aos habitantes da freguesia, 
“sendo ainda hoje um exemplo 
e membro bastante participati-
vo nas assembleias de freguesia, 
estando ou não presente nos ór-
gãos da freguesia, sempre a tra-
balhar em prol da comunidade”, 
acrescenta o partido, realçando 
também os princípios basilares do 
seu percurso de vida, a família, o 
trabalho, a solidariedade e o reco-
nhecimento.

HELENA NUNES
— texto —

POLÍTICA
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MARGARIDA GONÇALVES
Equipa de Nutrição | Clínicas Nuno Mendes

F
umar é a primeira causa evitável de doença, incapacidade e 
morte prematura nos países desenvolvidos. Em 2010, o con-
sumo de tabaco foi responsável, em Portugal, pela morte de 
cerca de 11 000 pessoas fumadoras ou ex-fumadoras, devido a 
doenças respiratórias, cancro ou doenças do aparelho car-

diovascular. Indivíduos que cessam os hábitos tabágicos antes dos 50 
anos têm metade do risco de morrer nos 15 anos seguintes, devido a 
este tipo de doenças.

Aquando da decisão de deixar de fumar, muitas são as pessoas que 
recorrem a um acompanhamento nutricional, uma vez que ao longo 
deste processo a vontade de comer e de ingerir alimentos ricos em 
energia é bastante frequente e, consequentemente, o aumento de 
peso também. Este aumento de peso é frequentemente citado como o 
principal motivo para a resistência em parar de fumar, e recaída depois 
da cessação, especialmente nos fumadores que apresentam preocupa-
ções com o seu peso e composição corporal. Contudo, é consensual que 
os benefícios da cessação do consumo de tabaco são superiores aos 
eventuais riscos que este aumento de peso possa apresentar na saúde.

Mas afi nal porque que é tao comum este aumento de peso?
- Diminuição do metabolismo;
- Diminuição da oxidação lipídica (utilização da gordura corporal 

como fornecedor de energia);
- Aumento da ingestão energética.
Como prevenir o aumento de peso?
É fundamental que o fumador seja encorajado, desde o início do 

processo, para a importância da aquisição de estilos de vida saudáveis, 
nomeadamente, hábitos alimentares saudáveis e prática de atividade 
física regular. A aquisição de hábitos alimentares saudáveis não signi-
fi ca ‘’fazer dieta’’, aliás, a restrição alimentar/energética não é acon-
selhada nos primeiros meses da cessação tabágica, uma vez que as 
exigências mentais e emocionais desta restrição podem comprometer 
o sucesso do processo de deixar de fumar. Para além disso, está com-
provado que a fome está associada à compulsão para fumar, ou seja, os 
fumadores fumam mais quando estão com fome. O objetivo principal 
quando me refi ro à aquisição de hábitos alimentares saudáveis é promo-
ver um consumo alimentar adequado de forma a andar sempre satisfei-
to e sem apetite excessivo e, ao mesmo tempo, fazer uma alimentação 
equilibrada. Algumas dicas práticas:

- Anotar as horas de maior vontade para fumar e ter sempre disponí-
veis pastilhas elásticas sem açúcar ou frutos secos em quantidades mo-
deradas (nozes, amêndoas, avelãs, amendoins, etc.); 

- Fazer pequenas e várias refeições ao longo do dia; 
- Consumir alimentos ricos em proteínas e fi bras ao longo do dia; 
- Beber água ao longo do dia, uma vez que esta ajuda a libertar a 

nicotina do organismo; 
- Evitar bebidas com cafeína - optar por versões descafeinadas; 
- Evitar bebidas alcoólicas;
- Pesar-se com uma frequência semanal, se possível sempre na mes-

ma balança. 

Se tiver difi culdade em controlar o seu peso durante este processo e/ou 
em adotar hábitos alimentares saudáveis, consulte um Nutricionista. Ele 
irá certamente ajudá-lo a ajustar a sua alimentação às suas necessida-
des diárias e dar-lhe estas e outras recomendações que lhe serão bas-
tante úteis, e individualizadas, para ultrapassar este processo com êxito.

Deixar de fumar
sem ganhar peso

SOCIEDADE

O 
BASQUETEBOLISTA 
CARLOS CARDO-
SO, atleta da equipa 
de basquetebol da 
delegação de Pare-

des da Associação Portuguesa de 
Deficientes (APD Paredes), que 
compete nesta altura no campeo-
nato nacional da modalidade em 
cadeira de rodas, foi distinguido 
na Gala do Desporto de Lousada, 
que se realizou no final de novem-
bro.

A representar o atleta, ausente 
por motivos de participação com-
petitiva, esteve o presidente da 
APD Paredes, Adão Barbosa, que 

Atleta do APD-Paredes
distinguido na Gala do
Desporto de Lousada

►Carlos Cardoso foi homenageado pela sua presença na seleção nacional
     portuguesa de basquetebol em cadeira de rodas.

felicitou a autarquia lousadense 
pela forma como homenageia o 
desporto, através deste evento. 
“Antes de mais, quero felicitar 
a Câmara Municipal de Lousa-
da por este fantástico evento, 
no qual temos muita honra de 
estar presentes. E queria apro-
veitar esta oportunidade para 
apelar aos presentes para nos 
ajudarem nesta enorme e boni-
ta tarefa de desenvolver o des-
porto adaptado na região do 
Tâmega e Sousa. Precisamos de 
toda a ajuda possível, no senti-
do de remover todas as dificul-
dades e obstáculos que possam 
existir, no sentido de fazer do 
acesso à prática desportiva uma 
marca inclusiva da nossa re-

gião”, frisou. 
Neste âmbito, Adão Barbo-

sa agradeceu ao município de 
Lousada a recetividade e acolhi-
mento do projeto da associação, 
“de formar a criar um grupo de 
praticantes de basquetebol em 
cadeira de rodas, e a dar início, 
naquele concelho, a um maior 
aproveitamento das pessoas 
com deficiência para a prática 
desportiva”, situação que o di-
rigente espera ser também uma 
realidade noutros concelhos da 
região. 

De referir que Carlos Cardoso 
foi homenageado no âmbito da 
categoria “Seleções Nacionais”, 
pela sua presença na seleção na-
cional portuguesa.

HELENA NUNES
— texto —
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APD-Paredes pede mais emprego
para portadores de defi ciência

►A inserção profi ssional das pessoas com defi ciência é uma questão que deve unir os autarcas da região, defendeu o presidente da
     estrutura, Adão Barbosa.
►Outra das necessidades é criar um Centro de Atendimento, Acompanhamento e Reabilitação Social, um sonho antigo da instituição,
     que completou este mês 26 anos de existência.

M
AIS EMPREGO. 
Mais facilidade no 
acesso à saúde e 
educação. Mais 
instrumentos de 

elevação social e promoção da 
qualidade de vida para as pessoas 
portadoras de deficiência da re-
gião do Tâmega e Sousa, são as 
grandes preocupações que a De-
legação Local de Paredes da Asso-
ciação Portuguesa de Deficientes 
(APD) manifesta quanto ao défice 
de medidas estruturais de acesso 
dos portadores de deficiência a 
uma maior qualidade de vida. 

O presidente da coletividade, 
Adão Barbosa, manifestou isso mes-
mo no jantar de comemoração dos 
26 anos da APD-Paredes, festejados 
no passado dia 1 de dezembro, pe-
rante uma plateia de mais de 250 
pessoas e na presença do vice-pre-
sidente da câmara de Paredes, Fran-
cisco Leal, e do presidente da As-
sembleia Municipal, Batista Pereira. 

“Precisamos de inserção 
profissional! De emprego com 
direitos, estabilidade e perspe-
tivas de evolução futura! Neces-
sitamos de oportunidades de 
trabalho!”, reiterou o dirigente 
no seu discurso, apelando aos au-
tarcas da região para que se unam 
em torno deste objetivo que 
“deve ser uma prioridade para o 
nosso território”. 

A integração de mais portado-
res de defi ciência no mercado de 
trabalho e o investimento das enti-
dades nesta matéria, são reivindica-
ções feitas, aliás, por Adão Barbosa, 
às autarquias e demais forças vivas 
da região, que se fazem acompa-
nhar da descrição de um quadro de 
emergência social, que caracteriza 
as difi culdades signifi cativas que 
estas pessoas atravessam, nos vá-
rios domínios da sua vida. 

“Há imenso trabalho a fazer! 
Apesar de alguns avanços legis-
lativos, ainda que tímidos, nas 
novas regras de acesso a apoios 
sociais estatais, nomeadamente 
a Prestação Social para a Inclu-
são, o caminho a trilhar ainda é 
longo. Por detrás da capacidade 
de superação de muitos de nós, 
há uma vida muito difícil. Ser 
deficiente não é nenhum mar 
de rosas. É, na verdade, enfren-
tar diariamente uma série de 
obstáculos e desafios que, se 
não forem ultrapassados, com-
prometem seriamente a nossa 
qualidade de vida”, alertou.

Adão Barbosa chamou tam-
bém a atenção para a necessi-
dade de acelerar o processo de 
concretização de um Centro de 
Atendimento, Acompanhamento 
e Reabilitação Social para Pessoas 
com Deficiência e Incapacidade, 
um sonho antigo da instituição e 
que o dirigente pretende ver con-
cretizado em breve.

Este centro especializado pre-
tende dar apoio físico e psicológi-
co aos associados da instituição, 
familiares e cuidadores informais 
e prestar também apoio no pro-
cesso de reabilitação social, com 
vista à autonomia e integração 
destes individuais na sociedade.

“É um projeto muito impor-
tante para a região, desde logo 
porque vai garantir a criação de 
mais postos de trabalho, e tam-
bém melhorar o acompanhamen-
to das pessoas com defi ciência 
que se debatem todos os dias 
com problemas e limitações”.

A delegação local da APD-Pare-
des foi fundada a 22 de dezembro 
de 1992 e além de membros do 
concelho de Paredes, tem ainda re-
presentantes de vários concelhos 
da região, como Penafi el, Paços 
de Ferreira, Amarante, Lousada ou 
Marco de Canaveses, sendo uma 
das mais emblemáticas associações 

ao nível da luta pelos direitos das 
pessoas com defi ciência, na região.

Afi rmação
no desporto
adaptado marcou
ano de 2018

Há muito uma referência no des-
porto adaptado regional e nacional, a 
APD Paredes teve em 2018 um ano de 
crescente afi rmação regional.

Além da já conceituada equipa 
da APD-Paredes no Campeonato 
Nacional de Basquetebol em Cadei-
ra de Rodas, uma recente parceria 
com a Câmara Municipal de Lousa-
da permitirá transportar a modali-
dade a terras lousadenses, e esten-
der o acesso à prática desportiva, 
aos defi cientes desse concelho.

Sem deixar de enaltecer o apoio 
dos Municípios de Paredes e Lousa-
da à prática desportiva adaptada, o 
presidente da APD Paredes apon-
tou 2019 como o ano de uma afi r-
mação mais plena, e de transporte 
do desporto adaptado a outros 
concelhos da região. “Quero ver 
as pessoas com defi ciência a pra-
ticar desporto! Há muitos de nós 
que não o fazem, uma quantida-
de enorme de talento desperdiça-
da na região, que se traduz numa 
realidade que temos de inverter”.

Nesse sentido, acrescentou, a 
APD-Paredes vai procurar investir e 
desenvolver novas modalidades e 
atrair mais parceiros institucionais 
para a sua missão: “fazer da região 
do Vale do Sousa e Baixo Tâmega 
uma referência nacional no des-
porto adaptado”.

“Queremos que se juntem a 
nós para que, muito em breve, 
possamos ter atletas com defi -
ciência talentosos e capazes de 
“brilhar” em representação da 
região, em várias modalidades 
desportivas adaptadas”, rematou.

HELENA NUNES
— texto —
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F
undada desde 1988, a Loja da Laura, no 
Largo José Barbosa, em Paredes, é uma das 
lojas de referência na cidade, não só pela 
diversidade de produtos que oferece, mas 
também pelo atendimento cuidado que 

tem com os clientes.
Laura Pinto, a proprietária, é uma comerciante 

de mão cheia, conhecida não só pela enorme simpa-
tia e disponibilidade, mas sobretudo pela forma cui-

dada e atenta como recebe sempre os seus clientes.
Laura sempre teve o bichinho do comércio e foi 

neste ramo que começou a trabalhar, aos 16 anos, 
numa padaria. Ainda chegou a trabalhar num escritó-

rio, durante dois anos, mas garante que o bichinho do 
comércio nunca passou.

Incentivada pelo marido, a 1 de outubro de 1988, Laura 
abriu o seu próprio negócio, no Largo José Barbosa, em Pa-
redes, que começou por ser um minimercado. Com o pas-
sar dos anos, a Loja da Laura foi gradualmente mudando de 

O SUCESSO DA LOJA DA LAURA
A loja de vestuário, têxteis e decoração está aberta há 30 anos, graças aos produtos
     de qualidade e à simpatia da dona Laura, a proprietária.
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abriu o seu próprio negócio, no Largo José Barbosa, em Pa-
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sar dos anos, a Loja da Laura foi gradualmente mudando de 

A loja de vestuário, têxteis e decoração está aberta há 30 anos, graças aos produtos
     de qualidade e à simpatia da dona Laura, a proprietária.

ramo, passando a dedicar-se ao comércio de todo o tipo de 
vestuário, têxteis e decoração.

O sucesso dos últimos 30 anos foi construído com muito 
esforço e dedicação e com a ajuda do marido, José Maria, e 
dos dois fi lhos, David e Daniel. Para fazer face à concorrência 
das grandes superfícies comerciais, Laura Pinto garante que 
é preciso estar sempre disponível e atento ao que se passa 
no mercado. A luta tem de ser diária para manter a dinâmica 
do negócio e o compromisso de qualidade com o cliente.

Época de Natal
com horário alargado

Durante esta época natalícia, a Loja da Laura vai funcio-
nar em horário alargado para ir ao encontro das necessida-
des de todos os cientes que procuram o comércio da cidade 
para comprar as prendas de Natal.

O espaço vai estar aberto das 9h às 12h30 e das 14h às 
19h30 durante os dias da semana e das 14h às 19 horas aos 
domingos. Aproveite a oportunidade para conhecer a Loja  
e receba os miminhos que D. Laura tem para oferecer nesta 
época natalícia. 

A todos os clientes e amigos a Loja da Laura deseja um 
Feliz Natal e um próspero Ano Novo.

PUB
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Torneio Internacional de Andebol
regressa a Paredes em 2019

►O evento decorre de 3 a 7 de julho do próximo ano e pretende voltar a envolver a comunidade local na festa do andebol.

PUB

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com
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Comercialização materiais de construção civil

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
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E-mail: fabel@net.novis.pt

Rua Infante D. Henrique, 121C * Vermoim
4470-035 Maia
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Desejamos a todos os Clientes e Amigos

HELENA NUNES
— texto —

O 
TORNEIO INTERNA-
CIONAL PAREDES 
HANDBALL CUP vai 
regressar a Paredes, 
no próximo ano, com a 

promessa de voltar a dinamizar aqui 
a maior competição de andebol do 
país. A competição realiza-se de 3 a 
7 de julho e vai envolver 3.500 atle-
tas, 280 equipas, cerca de 600 jogos, 
divididos por 16 pavilhões.

Os números são os mesmos da 
edição que decorreu em junho des-
te ano, mas em 2019 a organização 
promete um sucesso ainda maior, 
com o reforço da qualidade e do 
número de equipas estrangeiras.

 “Foram cinco dias intensos 
de uma aventura que envolveu 
271 equipas, 3458 participantes, 
557 jogos espalhados por 16 pa-
vilhões nas diversas freguesias 
do concelho”, salientou o vereador 
Paulo Silva, na cerimónia de apre-
sentação da prova.

“Estão de parabéns todos 
aqueles que se envolveram neste 
evento. Nesta nova edição quere-
mos aumentar o sucesso e envol-
ver novamente todas as associa-
ções de Paredes, IPSS’s e juntas 
de freguesia. Paredes merece ter 
eventos desta envergadura”, ga-
rantiu o vereador, lembrando que 
entretanto foram criados mais dois 
novos clubes de andebol no conce-
lho e reforçado o número de atletas.

O evento é promovido pela câ-

mara municipal de Paredes, em par-
ceria com o Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de Baltar 
e com o apoio da Federação Portu-
guesa de Andebol e da Associação 
de Andebol do Porto.

Além do andebol indoor e do 
andebol adaptado, o evento vai en-
globar ainda jogos de andebol de 
praia. A par da competição vão ser 
criados também diversos momen-
tos de animação e convívio, de for-
ma a envolver toda a comunidade 
local nesta festa do andebol.

Organização quer
reforçar a qualidade

do torneio

“Aquilo que fi zemos na pri-
meira edição foi fantástico. Hou-
ve uma parceria muito colabo-
rativa que deu origem ao maior 
torneio de andebol que se reali-
zou em Portugal desde sempre”, 
sublinhou Pedro Vasconcelos, res-
ponsável pelo Clube de Andebol do 
Agrupamento de Escolas de Baltar.

Um dos objetivos do evento foi 
promover o andebol no concelho 
de Paredes e isso foi alcançado, as-
segurou o dirigente. Atualmente, 
o Clube de Andebol de Baltar tem 
atletas de quase todas as fregue-
sias do concelho de Paredes, mas 
também de Penafi el, Valongo, Er-
mesinde. “Este segundo torneio 
vai fazer com que o andebol em 
Paredes seja cada vez mais uma 
realidade. Esperamos que num 

prazo muito curto possamos ter 
não quatro ou cinco mas 10 clu-
bes de andebol no concelho de 
Paredes”, referiu.

Luís Sousa, da organização, re-
conheceu que a colaboração e es-
forço da câmara municipal, juntas 
de freguesia e população, em geral, 
foi determinante para o sucesso 
da iniciativa. “Foi um desafi o que 
conseguimos vencer. Nesta se-
gunda edição vamos fazer garan-
tidamente melhor”. 

Em termos de estrutura, o even-
to assume os mesmos moldes do 
ano passado. A competição decorre 
de 3 a 7 de julho e irá contar com 
várias surpresas. Antes do torneio 
haverá também uma semana de 
formação com dois atletas interna-
cionais, Carlos Candeias e Tiago Ro-
cha, treinadores de renome e vários 
convidados.

Paulo Martins, presidente da As-
sociação de Andebol do Porto, re-
conheceu a importância do torneio 
para ajudar a promover a modali-
dade no concelho de Paredes, que 
tem atualmente cinco clubes com 
equipas federadas a participar em 
competições.

O Paredes Handball Cup foi 
um dos eventos dinamizados pelo 
município para dar vida a Paredes. 
“Escolhemos o desporto como 
um dos elementos estratégicos 
na afi rmação de Paredes e esta-
mos disponíveis para aumentar 
o apoio fi nanceiro a projetos des-
ta envergadura, à medida que 
formos melhorando a condição 

fi nanceira da câmara municipal”, 
sublinhou o presidente da câmara 
de Paredes, Alexandre Almeida.

No próximo ano a autarquia 
pretende investir, pelo menos, 30 

mil euros no evento e prestar todo 
o apoio logístico necessário. A or-
ganização quer também reforçar a 
qualidade do torneio e atrair mais 
equipas estrangeiras.

DESPORTO
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“O Varzim é um clube
com uma identidade muito própria”

ENTREVISTA. Fernando Valente assinou contrato com o Varzim até ao fi nal da época e está convicto que pode ajudar a fazer algo dife-
rente no clube.

BI

NOME: Fernando Valente
DATA NASCIMENTO: 22 julho de 1959 (59 
anos)
NATURALIDADE: Meinedo, Lousada
PERCURSO: Paredes, Lousada, Espinho, 
Aves, Santa Clara e, na última época, os ju-
niores do Shandong Luneng (China).

F
ERNANDO VALENTE foi o homem 
escolhido para substituir Nuno Capu-
cho no comando técnico do Varzim. 
O novo desafi o marca o regresso do 
treinador paredense, de 59 anos, ao 

futebol português e à 2.ª Liga, depois de uma 
experiência na China, onde treinou os junio-
res do Shandong Luneng. Valente está ciente 
das difi culdades, mas assume uma “enorme 
vontade de vencer” e a convicção de que 
pode fazer algo diferente no clube.

O que espera deste novo desafi o no 
Varzim?

Estou feliz essencialmente por voltar a 
fazer aquilo que gosto. Estou consciente do 
desafio, porque o Varzim é um clube com 
uma identidade muito própria, de pessoas 
que vivem muito o clube, mas também 
quero juntar a isso as minhas ideias, pro-
mover um bom jogo e os jogadores para 
que os adeptos sintam que vale a pena ir 
ao estádio.

O projeto do clube identifi ca-se com a 
sua visão do futebol ?

O meu percurso anterior levou a que o 

meu perfi l se enquadra-se naqueles que são 
os objetivos também da direção e por isso é 
que o convite acabou por surgir. Neste mo-
mento ainda estamos a passar ideias, em-
bora já num contexto de competição, mas 
procurando que essas ideias simples levem 
os jogadores a evidenciar o seu potencial em 
campo.

Neste momento o foco é motivar os joga-
dores e fazê-los sentir que têm potencial para 
fazer melhor e para o mostrar em campo. 

“O objetivo não é
pensar na classifi cação,

mas num processo
que vai ser reajustado

com novas ideias”

O maior desafi o é lidar com a pressão 
imediata dos resultados?

É óbvio que ganhar tem de estar sem-
pre presente e eu tenho uma enorme von-
tade de vencer. Mas a diferença está na 
forma como nos preparamos para ganhar 
mais vezes. O objetivo não é pensar na 
classificação, mas num processo que vai ser 
reajustado com novas ideias, para crescer, 
mostrar o que temos de melhor e ganhar-
mos mais vezes.

Para lá chegar toda a estrutura tem de 
estar organizada e disponível para acreditar 
nas ideias, não são apenas os jogadores e o 
treinador. Todos têm uma quota-parte de res-
ponsabilidade no sucesso do clube.

Sente que a equipa está motivada?
Sinto que os jogadores estão muito con-

centrados, atentos e desejosos de perceber 
onde é que isto nos vai levar. Pela experiência 
que vou tendo, e isso também aconteceu co-
migo na China, no início a mudança é difícil, 
mas depois torna-se bonita, porque percebe-
mos que se traduziu em resultados práticos e 
valeu a pena. 

O que podemos esperar da liderança 
de Fernando Valente?

Aquilo que se espera é continuar a fazer 
sentir que quando as ideias são fortes e in-
fl uenciam os jogadores, conseguimos ganhar 
e ter um futebol de qualidade. 

Enquanto treinador dependo sempre 
dos resultados das minhas equipas, mas 
este é o desafio que procuro e que acredito 
ser possível realizar até ao final da época 
no Varzim.

A experiência na China foi diferente de 
todas as que já viveu?

Sem dúvida que sim. O contacto com uma 
nova realidade lança-nos sempre desafi os, so-

bretudo para encontrar ferramentas que nos 
ajudem a ultrapassar as barreiras da comuni-
cação e da cultura. 

Em dois anos trabalhei com 10 grupos di-
ferentes e conseguimos ganhar quase todos 
os trofeus da formação da China, o que nunca 
tinha acontecido. 

Apesar de não ter 
correspondido às mi-
nhas ambições pessoais 
e desportivas, porque 
não foi possível desen-
volver uma ligação entre 
a academia onde estáva-
mos e a equipa principal 
do clube, conseguimos 
deixar a nossa marca e as 
ferramentas necessárias 
para darem continuida-
de ao projeto.

Podia ter fi cado 
agarrado a um contrato 
que me daria mais al-
gum conforto fi nancei-
ro, mas preferi voltar a 
Portugal, deixando lá os 
contactos necessários 
no sentido de regressar 
se surgir um projeto di-
ferente, ligado a equipas 
profi ssionais.
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Autarquia homenageou pilotos
de karting e equipas de trail

►Os homenageados venceram esta época títulos nacionais nas respetivas modalidades e receberam um louvor do município.

A 
CÂMARA DE PARE-
DES HOMENAGEOU, 
na passada quarta-fei-
ra, dia 5 dezembro, dois 
atletas campeões na-

cionais de karting e duas equipas 
de trail runnig que, este ano, tam-
bém conquistaram vários títulos 
nacionais da modalidade.

Os distinguidos foram António 
José Costa Silva, de 6 anos, natural 
de Lordelo, vencedor do Campeo-
nato Nacional de Karting da FPAK 
e da Taça de Portugal na categoria 
Kid 1 e o piloto baltarense Tiago 
Teixeira, Bicampeão Nacional de 
Kart na classe X30 – Shifter Sénior e 
vencedor, pela terceira vez, da Taça 
de Portugal de Karting.

A nível coletivo, a autarquia ho-
menageou a equipa de Trail Eduar-
do Merino Running, que foi duas 
vezes Vice-campeã Nacional de Ul-
tra Trail e a Paredes Trail Team Bifa-
se, Campeã Nacional de Ultra Trail 
e Ultra Trail Endurance e vencedora 
da Taça de Portugal Ultra Trail.

O vereador do desporto, Paulo 
Silva, lembrou que ao longo deste 
ano a autarquia já tinha realizado 
um conjunto de iniciativas com vis-
ta a reconhecer o mérito desporti-
vo dos atletas de Paredes e esta ce-
rimónia vem complementar essas 
homenagens.

“Felizmente, somos um con-
celho onde o desporto se tem 
destacado e temos tido a sorte 
de ter um conjunto de atletas 
a chegar aos lugares mais altos 
em diversas modalidades”, sub-
linhou o vereador do desporto, 
Paulo Silva, felicitando os homena-
geados pelos títulos conquistados 
esta época.

 “Ainda há cerca de um mês es-
tivemos aqui a homenagear uma 
série de atletas e coletividades do 
concelho e nessa mesma semana 
já tínhamos novos campeões na-
cionais”, reforçou o presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre Al-
meida, garantindo que, para o ano, 

será organizada uma gala de depor-
to para homenagear todos os que 
se distinguiram nesta área.

“Como responsáveis pelo 
município, temos de homena-
gear todos aqueles que levam o 
nome de Paredes mais longe. A 
nossa missão é dar a conhecer 
o nosso território, mas também 

fazer com que as pessoas de cá 
tenham orgulho em ser de Pa-
redes. E vocês são peças chaves 
nessas duas missões”, reforçou o 
autarca, defendendo que “em ter-
mos de títulos, individuais e co-
letivos, Paredes é mais capital do 
desporto do que a Maia”. 

O concelho já tem inúmeros 

atletas de renome, mas precisa de 
continuar a investir na melhoria 
das infraestruturas desportivas. O 
Complexo Desportivo das Laran-
jeiras vai, fi nalmente, ser adqui-
rido pelo município no início do 
próximo ano, assumiu Alexandre 
Almeida, garantindo que está a 
ser desenvolvido um projeto para 

reabilitar o pavilhão e o estádio. 
Quanto aos terrenos na parte de 
trás do complexo podem servir 
para fomentar a prática de novas 
modalidades, como o Padel.

No próximo ano, a câmara pre-
vê ainda realizar investimentos na 
cidade desportiva, que continua a 
ter balneários em contentores.
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AFAEL JESUS esteve em destaque na 
edição deste ano do Cross de Torres 
Vedras, 37.º Corta-mato de Matos Ve-
lhos, tendo conquistado o segundo 

lugar do pódio na prova de benjamins mas-
culinos.

A prova decorreu no parque Verde da Vár-
zea e foi organizada pela câmara municipal de 
Torres Vedras, o Grupo Desportivo de Matos 
Velhos e a União Desportiva do Oeste.

A representar a Casa do Benfica em Pare-
des estiveram 14 atletas. Rafael Jesus conse-
guiu, de resto, o melhor resultado individual, 
tendo ficado muito perto de vencer a prova 
no seu escalão.

Destaque ainda para as classificações 
de Jorge Jesus, que foi quinto classificado 
nos infantis masculinos, Beatriz Magalhães 
e André Lopes, que alcançaram o oitavo 
lugar nas provas de iniciados femininos e 
masculinos, respetivamente. Nos infantis 
masculinos, Alexandre Moreira foi 10.º e 
Rafael Bessa 24.º.

Nos iniciados, Cláudia Mendes foi 20.ª 
classificada, Inês Magalhães foi 21.ª, Bruna 
Cunha 25.ª e Sofia Sousa 36.ª classificada. Na 
prova masculina, Hélder Ferreira terminou na 
41.ª posição. João Sampaio terminou em 28.º 
lugar nos juvenis masculinos.

A secção de atletismo da CBP conquistou 
ainda o 9.º lugar na classificação geral coleti-
va, entre 90 equipas participantes.

Camponato de Portugal
Série B – 14.ª jornada

Paredes ........................................................0
Amarante ....................................................1

Próxima jornada: 16 dezembro (15h)
Paredes - Penalva Castelo

Divisão de Elite – AF Porto
Série 2 - 15.ª jornada

Aliança de Gandra ...................................1
Lousada .......................................................1

Sousense .....................................................3
Rebordosa ..................................................4

Vilarinho ......................................................0
Aliados de Lordelo ...................................2

Tirsense .......................................................1
SC Nun’Álvares ..........................................0 

Próxima jornada: 16 dezembro (15)
Aliados de Lordelo - Vila Caíz
Vila Meã - Aliança de Gandra

Nun’Álvares - Gondomar B
Reborsosa - Ermesinde1936

1.ª Divisão – AF Porto
Série 2  - 11.ª jornada 

Baião B .........................................................3
FC Parada ....................................................1

Lousada B ...................................................5
Sobrosa .......................................................2

Aliados de Lordelo B ...............................0
Citânia Sanfins ..........................................0

Baltar ............................................................1
Salvadorense .............................................0

Próxima jornada: 16 dezembro (15)
Parada - UD Torrados

Sobrosa - Aliados de Lordelo B
Lagares - Baltar

2.ª Divisão – AF Porto
Série 1 - 12.ª jornada 

Sobreirense ................................................1
Monte Córdova .........................................0

Vandoma ....................................................2
S. Pedro de Fins .........................................0

FUTSAL
2.ª Divisão Nacional

Série B - 9.ª jornada 
ACR Lordelo ...............................................2
Paredes ........................................................2

Próxima jornada: 15 dezembro (16h)
Paredes - Mogadouro

O REBORDOSA ATLÉTICO CLUBE 
reforçou, no último domingo, a lide-
rança da Série 2 da Divisão de Elite da 
Associação de Futebol do Porto, ao 

vencer no terreno do Sousense por 3-4, na 15.ª 
jornada do campeonato, disputada no estádio 
1.º Dezembro, na Foz do Sousa, em Gondomar.

A formação do concelho de Paredes es-

FUTEBOL
Últimos resultados e calendário

da próxima jornada

Rebordosa fortalece liderança
Divisão Elite. A equipa liderada por Tonanha venceu o Sousense por 3-4 e deu mais um passo firme a 
caminho da subida aos nacionais.

HELENA NUNES
— texto —

teve a vencer por três golos no terreno do 
adversário. O Sousense ainda conseguiu re-
cuperar e chegou ao empate já no tempo de 
compensação, mas o Rebordosa fez o quarto 
golo nos momentos finais da partida.

Ricardo Teixeira voltou a assumir grande 
protagonismo nesta partida, marcando três 
dos quatro golos da equipa orientada por To-
nanha, que ainda não sofreu qualquer derrota 
em 15 jornadas do campeonato. 

O Rebordosa soma 39 pontos na prova e 

leva nove de vantagem para o seu adversário 
mais direto, o Lousada, que empatou a uma 
bola com o Aliança de Gandra.

Quanto às restantes equipas do concelho, 
o Aliados de Lordelo teve uma jornada positi-
va e venceu por duas bolas na deslocação ao 
Vilarinho, subindo ao 5.º lugar da tabela, com 
26 pontos.

Já o Nun’Álvares de Recarei perdeu por 
1-0 em Santo Tirso e ocupa o 15.º lugar, com 
11 pontos.

Rafael Jesus foi segundo
no Cross de Torres Vedras

►A secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes esteve representada por 14 atletas, tendo 
Rafael Jesus conquistado o melhor resultado individual. 

HELENA NUNES
— texto —
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E
ra uma vez uma menina chamada Re-
nata, que vivia numa casa pobre com os 
seus pais. Ela não tinha bonecos e esse 
era o seu maior sonho de Natal: receber 

um brinquedo! Na verdade, Renata queria uma 
boneca, porque era o mesmo desejo das ami-
gas da sua idade. Se isso se concretizasse, seria 
um Natal tão feliz para todas! Mas por mais que 
ela quisesse, os seus pais não tinham dinheiro 
para comprar o tão desejado presente. O pai 
estava doente e a mãe, para cuidar dele, não 
podia ir trabalhar. Ao menos, as amigas tinham 
mais sorte, os seus pais tinham saúde e traba-
lho. Renata passava os seus dias triste só de 
pensar nesta situação. Mas, não perdia a espe-
rança de que no ano seguinte, seria melhor…

Até que chegou o Natal, toda a gente 
enfeitava as casas com decorações lindas e 
uma árvore de natal. Na casa de Renata não 
foi diferente, mas como a sua família não ti-
nha dinheiro, usaram a imaginação e inven-
taram os seus próprios enfeites com todo o 
tipo de materiais que tinham lá em casa.

Renata, a sua mãe e o seu pai foram con-
soar com a família, na casa dos seus tios mater-
nos e, como sempre, ela pôde rever os seus fa-
miliares e brincar com suas primas, que já não 

O
lá, amigos, querem ouvir uma his-
tória de Natal? Certamente que-
rem, por isso vou contar-vos o que 
aconteceu quando eu era pequeno 

e estava a tentar montar a árvore de Natal so-
zinho!

Era o dia 1 de dezembro, dia em que 
muitas famílias montam as árvores e en-
feitam as suas casas com as decorações 
natalícias. Como montar a árvore neste dia 
já era tradição na minha família, não podía-
mos deixar de o fazer. Subimos ao sótão e 
retirámos todos os enfeites que lá tínha-
mos guardados. Eu tinha cerca de 4 anos e, 
claro, como todas as crianças nesta época, 
estava muito entusiasmado! Enquanto o 
meu avô retirava o pinheirinho, eu andava 
de trás para a frente no sótão, até que algo 
a reluzir me chamou a atenção. Curioso, fui 
ver o que era. Era uma enorme estrela ama-
rela que, não sei porquê, parecia estar a pe-
dir ajuda ou algo do género. Confuso com 
o que estava a acontecer, toquei-lhe. E o 
que aconteceu? De repente, parecia que eu 
estava a encolher, porém pensei que fosse 
apenas uma alucinação. Mas não, era ver-
dade, estava mesmo a ficar mais pequeno, 

Agrupamento de Escolas Daniel Faria - Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

●  Isabela Correia, n.º 12, 7.º H  

A surpresa de Natal
via desde o Natal passado. Estava muito feliz, 
sentindo a harmonia daquela noite festiva, mas 
depressa voltou uma certa nostalgia, pois ela 
sabia que as primas poderiam ter os brinquedos 
que desejassem, enquanto ela nada receberia. 

No dia seguinte, Renata foi a primeira a 
acordar. Contrariamente ao que se fazia pre-
ver, estava muito feliz. Durante a noite, tivera 
um sonho, em que lhe aparecera um duende, 
ajudante do Pai Natal, que lhe sussurrou ao 
ouvido que não estivesse triste, pois aquele 
Natal seria especial para si. 

Levantou-se da cama, tomou o seu pequeno-
-almoço e foi para junto da árvore de Natal, obser-
vando os embrulhos um por um… Encontrou um 
que tinha o seu nome, era mesmo um presente 
para si, de verdade! O duende que lhe aparece-
ra no sonho tinha razão. Curiosa, Renata abriu o 
embrulho e o que era? A boneca que ela tanto 
desejava! Foi a correr contar a novidade aos pais e 
durante toda a tarde, brincou com as suas primas.

No dia seguinte, quando voltou a casa, 
quis logo encontrar-se com as amigas para 
lhes mostrar o presente que tinha recebido 
naquele Natal. A partir daquela altura, sen-
tia-se mais entusiasmada, porque também já 
tinha a sua boneca para brincar.

●  Fábio Costa n.º 8 – 7.ºE

A estrela mágica
fiquei tão pequeno que tudo há minha 
volta parecia gigante! 

Nos contos, sempre que se toca em 
algo, uma maldição acontece. Mas, numa 
situação real como esta, foi um desejo 
que se concretizou, fui parar ao Polo Nor-
te, onde morava o Pai Natal! Ansioso pelas 
descobertas possíveis, aventurei-me por 
lá e fui à fábrica do Pai Natal, onde eram 
construídos os brinquedos que as crian-
ças pediam. 

Passei lá uma temporada, até que na 
noite natalícia, o Pai Natal precisava de 
ajuda para distribuir os presentes pelas 
crianças de todo o mundo. E lá fui eu aju-
dá-lo. Passámos por Washington, Nova 
Iorque, Genebra, Moscovo, Dublin e tudo 
era tão lindo! Todas as famílias estavam 
reunidas e tudo parecia estar a correr 
bem, até que vimos um pobre velhote 
sozinho naquela noite gélida e decidimos 
levá-lo na nossa viagem, pois o Natal é 
uma época de união, paz e amor. 

Após os presentes estarem todos en-
tregues, voltámos para o Polo Norte com 
o pobre velhote e assim, todos nós tive-
mos um: FELIZ NATAL!

PUB PUB

Boas Festas
Boas Festas

Agrupamento de Escolas de Vilela
..................................................................................................................................................................................................................

● Miguel Carneiro

O Principezinho de Antoine de Saint-Exupéry

● Ana Rodrigues ● José Luís Barros ● Márcio Pacheco

H
á histórias que nos marcam… há li-
vros que fi cam e palavras que nun-
ca mais poderão ser esquecidas 
depois de lidas…

“O essencial é invisível aos olhos” é, sem 
dúvida, a frase que melhor descreve este li-
vro, O Principezinho de Saint-Exupéry.

Na minha opinião, este livro distancia-se 
muito de todos os outros livros infantis e a sua 
mensagem, em qualquer idade, “toca-nos”. 
Nesta história são-nos contados pequenos 
episódios da vida de uma criança “que está 
sempre a rir”, “com cabelos cor de ouro e que 
nunca responde quando se lhe faz uma per-
gunta” e que, apesar da tenra idade, conclui 
que tudo aquilo que precisava para ser feliz 
estava no asteroide a que chamava de casa, 
nas cores da sua rosa e no seu quotidiano.

Muitas vezes me questiono sobre o que 
farei sozinha num mundo tão grande e tão 

cheio de “gente”. Mas o livro d`O Principezinho 
foi como uma mão amiga que me disse que 
“foi o tempo que dedicaste à tua rosa que a fez 
tão importante.” De facto, o mundo é grande, 
mas os “laços” que ligam as pessoas dão-lhe 
sentido.

A pequena criança conta ao aviador o 
que aconteceu nos pequenos mundos por 
que passou. Todos estes retratam pessoas 
com quem diariamente nos confrontamos. 
Faz uma refl exão à nossa realidade e estra-
nha as “pessoas crescidas” que, por exemplo, 
tal como o homem de negócios vivem vira-
das para si e para o seu egoísmo e ego.

No fi nal, o autor pergunta-nos por onde 
andará o “nosso Principezinho” e pede-nos para 
olhar para toda a beleza colateral e, obviamen-
te, deixa-nos com a mensagem de que todos 
nós temos a nossa própria estrela, mais perto 
de nós do que aquilo que possamos pensar.

● Ariana Moreira



25
Quinta-feira

13 de dezembro 2018

ESPAÇO ESCOLA

PLANTAR O FUTURO
..................................................................................................................................................................................................................

Clube de jornalismo   ●   Escola Básica de Sobreira

N
ovembro é mês de celebrar a flores-
ta autóctone, ou seja, é a altura ideal 
para desenvolver ações de sensi-
bilização para promover árvores e 

arbustos originários do nosso território. Os 
carvalhos, os sobreiros, os medronheiros, os 
castanheiros, as azinheiras são algumas das 
espécies nativas e que estão, por isso, mais 
adaptadas aos solos e capazes de melhor re-
sistir a pragas e incêndios, contribuindo para 
o equilíbrio de todo o meio ambiente, paisa-
gens, recursos, fauna e do ser humano.

No dia 30 de novembro, os alunos da 
Escola Básica de Sobreira meteram mãos à 
obra. Uma parceria entre o projeto Eco-Es-
colas e a Câmara Municipal de Paredes per-
mitiu a plantação de sobreiros e medronhei-
ros em alguns espaços verdes da escola. Os 
alunos aprenderam com os professores de 
Ciências Naturais a arranjar o terreno para 
plantar jovens árvores e também a preparar 
embalagens para receber bolotas, que pos-
sibilitarão plantações daqui a alguns meses. 

LAÇOS CONTRA
A DISCRIMINAÇÃO

A síndrome de imunodeficiência adqui-
rida (SIDA) continua a infetar pessoas em 
todo o mundo. A doença foi descoberta 
em 1981 e era, muitas vezes, associada à 
toxicodependência e à homossexualida-
de. Atualmente, sabe-se que é transmitida 
sobretudo através de relações sexuais não 
protegidas, tem aumentado entre pessoas 

heterossexuais e entre os jovens. Quem é 
“apanhado” pelo vírus, pode ser um agente 
de transmissão, pode vir a sofrer com ela e ser 
vítima de discriminação. Socialmente, SIDA 
continua a ser sinónimo de discriminação. A 
medicina já consegue prevenir a transmis-
são durante a gravidez, mas é necessário que 
cada um conheça o seu estado. 

O dia 1 de dezembro foi instituído em 
1988 e foi o primeiro dia global dedicado à 
saúde. A data serve para sensibilizar contra a 
discriminação e para alertar para a necessida-
de de prevenir a infeção.

Na Escola Básica de Sobreira, os alunos fo-
ram convidados pelo Projeto de Educação para 
a Saúde a decorar laços. A arte inspira, chama a 
atenção e ajuda a passar a informação. 

BOCCIA PARA TODOS

No dia 3 de dezembro, alguns alunos da 
Escola Básica de Sobreira tiveram a oportuni-
dade de experimentar o boccia. A atividade foi 

organizada pelo Núcleo de Educação Especial, 
pelos docentes de Educação Física e contou 
com a colaboração precisa de dois técnicos do 
desporto da Câmara Municipal de Paredes. O 
boccia é uma modalidade que foi adaptada de 
um desporto com origem na Grécia Antiga e 
que foi propagado durante o Império Romano. 
É um desporto que faz parte dos Jogos Para-
límpicos e que tem campeões portugueses. O 
número de praticantes tem vindo a aumentar 
também entre a população sénior porque per-

mite a cada um participar ainda que tenha 
algumas limitações motoras. 

Durante a manhã e como forma de assi-
nalar o Dia Internacional da Pessoa com De-
ficiência, data que se assinala desde 1998, 
as turmas que tiveram aulas de Educação 
Física e alunos que usufruem de medidas 
educativas adicionais divertiram-se e apren-
deram as regras do jogo. Não basta ter pon-
taria! Saber ouvir, ver e respeitar a sua vez 
são igualmente importantes. 

PUB
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PAREDES E A PRIMEIRA REPÚBLICA

IVO RAFAEL SILVA
ivo_rafael@sapo.pt

o seu QUINZENÁRIO de eleição

A 
legislação imediatamente pos-
terior ao termo da guerra civil 
(1828-1834) que, como se sabe, 
culminou com o triunfo de D. Pe-
dro IV e da «causa liberal», deter-

minou, pelos diplomas de 21 de Setembro e 
8 de Outubro de 1835, a proibição dos enter-
ramentos no subsolo das igrejas e respectivos 
adros. A medida foi de início ignorada, mas 
alguns anos depois, levada a efeito por impo-
sição das autoridades durante o governo de 
António Bernardo da Costa Cabral. 

Apesar disso, nalgumas zonas do norte 
do país (incluindo no concelho de Paredes) e 
principalmente no Minho, a prática persistiu 
e as tentativas de proibição da mesma deram 
origem a sublevações populares. Entre os epi-
sódios de resistência verifi cados, fi cou então 
célebre o levantamento da «Maria da Fonte», 
na Póvoa de Lanhoso. 

Temos notícia de que, ainda em pleno 
século XX, algumas freguesias paredenses 
conservavam o hábito de sepultar os seus 
mortos nos adros dos templos de culto. A 5 de 
Abril de 1911, por exemplo, o administrador 
do concelho comunicava à Comissão Admi-
nistrativa Paroquial de Duas Igrejas, que era 
«urgente que [tomasse] qualquer resolução 
no sentido de terminar desde já a prática dos 
enterramentos no adro da Igreja Paroquial». 

Nas últimas décadas de oitocentos, os 
sectores mais tradicionalistas e conservado-
res do país – em consonância com o poder 
régio – defenderam e promoveram a separa-
ção dos mortos segundo o respectivo credo 
ou ausência dele. A solução encontrada foi 
então a de se erguerem muros que separas-
sem católicos de acatólicos, entrando nestes 
os recém-nascidos não baptizados, os here-
ges, apóstatas, duelistas, suicidas, maçons e/
ou livres-pensadores (ateus). Nalguns casos, 
o corpo do falecido «em pecado» não tinha 
sequer direito a entrar no cemitério pelo por-
tão principal. Conta-se inclusive, em Sobrosa, 
o caso de um amancebado cuja urna entrara 
no cemitério passando por cima de um dos 
muros laterais. Qualquer inumação que in-
cumprisse a norma canónica constituía acto 
de profanação do espaço.

Apesar de a legislação de murar interior-
mente os espaços sepulcrais datar de 1866 (a 
que se seguiram portarias em 1872 e 1877), o 
panejamento pétreo que dividia o cemitério 
municipal de Paredes, por exemplo, só foi er-
guido bastante mais tarde, em 1899. Lia-se no 
Comércio de Penafi el de 19 de Agosto desse 
ano o seguinte: «A Câmara Municipal de Pa-
redes tomou, ultimamente, duas resoluções 
de ‘suma importância’: demarcar o terreno do 

A LAICIZAÇÃO DOS CEMITÉRIOS
«Uma das seguidoras do pároco sustentou mesmo que, com o muro destruído, o cemitério fi cava semelhan-
te a um ‘monte baldio’. Certamente por lhe repugnar a ideia de vir a ser enterrada em tal lugar, afi rmou que 
ia reservar um pedaço no seu quintal para aí ser sepultada, quando morresse.»

ocorreu na freguesia pareden-
se de Gandra, envolvendo o 
coveiro e as autoridades civis e 
religiosas. 

Na sequência da publica-
ção da citada lei, foi feita uma 
arrematação pública das obras 
a realizar no cemitério e da qual 
saíra vencedor «um pobre ho-
mem que [exercia] também as 
funções de coveiro». O pároco 
local, Pe. José Joaquim da Silva 
Machado, terá promovido, se-
gundo a versão do administra-
dor do concelho, «uma infame 
campanha contra o pobre arre-
matante das obras do cemité-
rio», bem como aos membros 
da «comissão administrativa». 
O clérigo tê-los-á declarado 
«excomungados» e lembrado, 
numa das suas homilias, que 
«aos excomungados se fossem 
pobres não se devia dar esmo-
la, se trabalhadores não se de-
via dar trabalho e se ricos não 
se devia tirar o chapéu.» Na se-
quência de tais acusações fora 
movido ao sacerdote um pro-
cesso disciplinar, sendo os res-
pectivos autos enviados direc-
tamente ao ministro da Justiça.

No âmbito da audição de 
testemunhas desse processo, 
foi dito que o padre «alertara 
para os deveres que se impu-
nham ao cristão. Para ele, ser 
cristão implicava o cumpri-

 Em Novembro do mesmo ano, o jor-
nal católico Defesa levantava sarcasticamente 
a questão: «Uma pergunta inocente: qual é a 
razão por que certos meninos da democracia, 
não querendo nada com os católicos, a quem 
perseguem durante a vida, reclamam a pro-
miscuidade nos enterramentos, não recean-
do a união com eles depois da morte?». 

No dia 25 do mesmo mês, o administra-
dor do concelho dá um prazo de 15 dias à 
Junta de Paróquia de Recarei, para «demolir 
o muro ou vedações do cemitério que tinham 
por fi m separar os mortos por motivo de reli-
gião» (RCEAC, AMP). 

No dia 11 de Abril do ano seguinte (1912), 
o administrador informa o presidente da Jun-
ta de Gondalães que teve «conhecimento 
de que o recinto que era reservado aos não 
católicos no cemitério dessa freguesia ainda 
existe e que o pároco pretendeu fazer aí en-
terrar uma criança que nasceu morta». Nesse 
sentido, a autoridade máxima do concelho 
dava imediatas instruções para que o cemité-
rio fosse «um campo neutro, comum a todos 
e [que se mandasse] notifi car o pároco de 
que só a gente da digna presidência [da junta 
mandava] no cemitério.»

Através de ofício datado de 27 de Maio 
de 1913, o administrador dirigia-se aos presi-
dentes de junta de Rebordosa e Vilela não por 
causa dos muros, mas no sentido de serem 
retiradas das capelas mortuárias os respecti-
vos símbolos religiosos. Isto «de forma a que 
nelas [pudessem] ser efectuadas cerimónias 
fúnebres cultuais ou cívicas que houverem 
sido determinadas nos termos do art.º 270 do 
Cód. do Registo Civil, o qual dá a faculdade de 
fi car livre à família do falecido em lhe fazer os 
funerais conforme o tiver determinado. No 
caso de ser esse funeral com o rito da religião 
católica, pode a família mandar colocar na ca-
pela os símbolos próprios, mas tão somente 
durante o tempo dos funerais» (RCEAC, reg. 
n.º 327).

Além do atrás exposto, a questão da lai-
cização dos cemitérios acabaria por assumir, 
logo no seu início, outras proporções – graves 
e tumultuosas – no concelho de Paredes. Ela 
viria a ser a razão do primeiro grande motim 
popular do período a que nos reportamos. 
Tudo se dera na sequência de um caso ocor-
rido na freguesia de Vandoma, na precisa se-
mana em que fora instituída a lei do Registo 
Civil (Fevereiro de 1911). É desse motim que 
falaremos nos próximos artigos.

cemitério municipal destinado aos não católi-
cos por pedra e arame e que fosse removido 
o lampião que a câmara mandou colocar no 
lugar do Calvário, à porta do Sr. Joaquim de 
Meireles, visto que este cavalheiro já ali não 
reside. Fica o calvário às escuras e os não ca-
tólicos entre pedra e arame». 

Esta decisão surge na sequência daque-
la que terá sido a primeira inumação de um 
acatólico no cemitério de Paredes. Referimo-
-nos ao «livre-pensador» Eusébio de Agatão 
Fayard, residente em Gondalães e falecido em 
Maio desse ano.

Já implantada a República, no dia 18 de 
Fevereiro de 1911, o Governo Provisório apro-
vou o Código de Registo Civil, que no seu 
artigo 258.º «derrubava» os muros dos cemi-
térios. A ordem legal não se cumpriu, porém, 
sem dar azo a certas resistências, ou sem ori-
ginar polémicas e mesmo causar tumultos em 
várias paróquias do país. Um desses episódios 

mento dos preceitos da Igreja. Muito explici-
tamente, ensinara que, quando alguém a eles 
faltasse, todo o contacto devia ser cortado 
com o prevaricador (…). Uma das seguido-
ras do pároco sustentou mesmo que, com 
o muro destruído, o cemitério fi cava seme-
lhante a um ‘monte baldio’. Certamente por 
lhe repugnar a ideia de vir a ser enterrada em 
tal lugar, afi rmou que ia reservar um pedaço 
no seu quintal para aí ser sepultada, quando 
morresse. O coveiro, que participara na obra 
de demolição – um pobre homem a quem 
interessava angariar meios para sustentar a 
família –, era malvisto. Muitos opunham-se 
a que ele abrisse as covas onde fi cariam os 
seus familiares falecidos» (Moura, 2004:426). 
No dia 5 de Agosto de 1911, o administrador 
propunha à Junta de Paróquia que nomeasse 
o dito senhor como coveiro ofi cial, para que 
«nessas condições ninguém mais pudesse vir 
a usurpar os seus direitos».

P.e José Joaquim da Silva Machado, pároco de Gandra
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FICHA TÉCNICA

Dias 13 e 14 dezembro
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
10h00 – Espetáculo de Natal “Coco”, pela Associação Des-
portiva de Patinagem Artística

Dia 14 dezembro
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto pela Associação do Orfeão de Paredes

Dia 15 dezembro
Casa da Cultura de Paredes
10h00 às 12h00 – Feira de Natal
15h às 17h – Concurso de coreografia

Dias 15 e 16 dezembro
Pavilhão Rota dos Móveis, Lordelo
Às 21h00 e 16h00 - Espetáculo de Natal “Coco”, pela Asso-
ciação Desportiva de Patinagem Artística

Dia 16 dezembro
Casa da Cultura de Paredes
16h30 – Espetáculo de magia “Magia do Natal”, com apoio 
do Agrupamento de Escolas de Vilela

Dia 19 dezembro
Igreja Matriz de Paredes
21h00 – Concerto de Natal pelo Conservatório de Música 
de Paredes

Dia 22 dezembro
Parque José Guilherme
16h30 – Espetáculo infantil “Capuchinho de Natal”

Dia 16 dezembro
Igreja Matriz de Sobrado
17h30 - Concerto de Natal pela Orquestra Sinfónica 

Dia 21 dezembro
Auditório Municipal
19h00 – Concerto de Natal “Cipollino”

Dia 23 dezembro
Largo do Conde, Sobrado
Vila de Natal: Feira agrícola, entrega de prendas e mini corrida

Dias 15 e 16 dezembro
Freamunde 
Kids party, com insufláveis e oferta de pipocas

Dia 19 dezembro
Biblioteca Municipal
15h00 – Musical “Janela Mágica” 

Dia 20 dezembro
Casa da Cultura de Freamunde
15h00 - Musical “Janela Mágica”

Dia 14 dezembro
Biblioteca Municipal
21h00 – Inauguração da exposição de artesanato, pela As-
sociação de Artesão I. M. Tâmega e Sousa

Dia 14
Auditório da Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “O Menino Jesus Roubado”, 
de João Paulo Lopes Clemente

Dia 18 dezembro
Biblioteca Municipal
14h30 – Atelier “Bolas de Natal”

Dia 19 dezembro
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “A todos um Shrek Natal”

Dia 26 dezembro
Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “O quebra-nozes e o rei dos ratos”

1521
Morte de D. Manuel I, o rei venturoso, em 
Lisboa, nascido em Alcochete, em 1469;
____________________________________

1570
Dinamarca reconhece a independência da 
Suécia;
____________________________________

1784
Morte de Samuel Johnson, ensaísta, lexicó-
grafo e poeta inglês;
____________________________________

1789
Os Países Baixos austríacos declaram a inde-
pendência e denominam-se Bélgica;
____________________________________

1797
Heinrick Heine, filho de judeus, nasce em Dus-
seldorf, Alemanha, distinguindo-se como escri-
tor, poeta, advogado e professor universitário;
____________________________________

1808
Capitulação de Madrid frente a Napoleão;
____________________________________

1852
Dá-se o estabelecimento do sistema métri-
co decimal;
____________________________________

1915
Guiné Portuguesa. Foi conhecida a notícia da 
revolta do gentio de Churo que massacra a 
tripulação do motor (embarcação) “Cacine” e 
mata o administrador de Cacheu, motivo por 
que foi criada a coluna de operações militares 

de Cacheu, chefiada pelo capitão Teixeira Pinto; 
____________________________________

1918
Grande Guerra 1914-1918. Forças norteamericanas 
atravessam o rio Reno em Koblenz, Alemanha;
____________________________________

1925
Mohamede Reza Pahlavi ou Pahlevi foi no-
meado Xá da Pérsia, nome mudado para Irão;
____________________________________

1928
Estreia do musical “Um Americano em Paris”, 
no Carnegie Hall de Nova Iorque;
____________________________________

1950
Final do auxílio económico através do Plano 
Marshall ao Reino Unido;
____________________________________

1955
O professor Egas Moniz, Prémio Nobel da Me-
dicina em 1949, morre em Lisboa;
____________________________________

1962
Guiné Portuguesa. Amílcar Cabral, líder do PAIGC, 
é ouvido na Comissão das Curadorias da ONU;
____________________________________

1964
Guiné Portuguesa. No interior da colónia, o I 
Congresso do PAIGC confirma a presidência 
de Amílcar Cabral;
____________________________________

1967
A ditadura dos coronéis da Grécia esmaga, li-
teralmente, uma tentativa de golpe, seguida 

do exílio do rei Constantino na Itália;
____________________________________

1969
Anúncio do Reino Unido sobre a retirada gra-
dual de todas as suas forças da Líbia:
____________________________________

1972
Tentativa de Henry Kissinger de um acordo de 
paz para o Vietname, em Paris, saiu frustrada;
- Astronautas da nave Apollo-17 deixam na 
superfície da Lua uma placa dedicada à paz;
____________________________________

1973
Proclamação da denominada República Po-
pular do Congo;
____________________________________

1974
Promoção do I Congresso do PS na legalidade 
democrática;
- Concedido ao governo português um em-
préstimo financeiro no âmbito de um Plano 
de Ajuda Económica a Portugal;
____________________________________

1976
Final do contrato de arrendamento da linha 
de Cascais pela Sociedade Estoril;
____________________________________

1980
Sucedendo a Francisco Sá Carneiro, Francisco 
Pinto Balsemão é eleito presidente do PSD;
____________________________________

1983
Os governos norteamericanos e português 

assinam o acordo de utilização, pelos EUA, 
da base das Lajes, nos Açores;
____________________________________

1988
África do Sul, Angola e Cuba assinam, em Braz-
zaville, um protocolo acerca da independência 
da Namíbia e a retirada cubana de Angola;
____________________________________

1990
O presidente do ANC, Congresso Nacional 
Africano, Oliver Tambo, regressa à África do 
Sul, depois de 30 anos de exílio;
____________________________________

1991
Iniciada a construção da fábrica da Volkswa-
gen/Autoeuropa, em Palmela;
____________________________________

1996
Prémio Pessoa é atribuído ao neurocirurgião 
João Lobo Antunes;
____________________________________

2001
Os Estados Unidos saem do Tratado de Mísseis 
Antibalísticos, assinado com a URSS em 1972;
____________________________________

2006
Governo anuncia a criação de uma Unidade 
Nacional contra a Corrupção, no quadro da 
revisão da lei orgânica da PJ;
____________________________________

2007
Tratado de Lisboa é assinado nos claustros 
do mosteiro dos Jerónimos;

Dia 15 dezembro
Auditório Municipal
21h00 – Concerto de Natal da Orquestra de Sopros da Aca-
demia de Música de Castelo de Paiva

Dia 15 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
15h00 – Chegada do Pai Natal 

De 15 a 24 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
Das 14h00 às 22h30 – Mercado de Natal com produtos locais

Dia 19 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
14h30 – Cinema infantil “Alad Quê?”

Dia 20 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
21h30 – Encontro com Carlos Magno

De 14 a 23 dezembro 
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
Feirinha de Natal

Dia 15
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
15h00 - Corrida de S. Silvestre

Dia 16 dezembro
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
16h00 – Chegada do Pai Natal e Bolo-rei solidário

Dia 26 dezembro
Campo da Feira
Feira das Oitavas e Feira do Cavalo
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ARMANDO MOREIRA (MARCO)

 Noite de Natal
com lágrimas

A noite de Natal sem ti
minha mãe

já não existe

Agora
a noite de Natal é uma noite de sofrimento

é uma noite de lágrimas no meu rosto
lágrimas por ti minha mãe

e saudade da magia das noites de Natal
com que enchias a nossa casa de alegria

casa humilde mas soalheira

Era assim a grande noite de Natal
que só os humildes

os simples
podem sentem e sabem conceber

era a noite nua de vaidades
a noite da solidariedade

a noite do amor

Era a noite da família
à volta da fogueira na lareira

o mais longo serão em Dezembro

Oh! como eu me lembro
minha mãe

que saudades
saudades do teu sorriso

da tua felicidade
todos à volta da mesa

para a grande ceia de Natal
e como tudo se acaba

a lei da vida
agora

a noite de Natal sem ti
minha mãe
não existe

Noite de Natal de 2013

Eu e a morte
Não sei se a sombra esguia da morte

de mim já se aproxima
ou se há uma luz divina

que me permita por ora seguir o trilho
com a mesma segurança

das águas dos rios rumo ao mar

Sei que por ora estou vivo
e vou caminhar rumo à luz

e escrever sol e amor
em homenagem a Ramos Rosa
e quando a morte se aproximar

recebe-la de braços abertos
e abraçados festejarmos

a despedida da vida
eu e a morte

Agosto de 2014

GOMES DE SOUSA

UM INQUISIDOR DE PARADA

J
oaquim de Barbosa Freire de Leão, 
feito Familiar do Santo Ofício a 26 de 
Outubro de 1756, nasceu em Parada 
de Todeia. Mas devia ter nascido na 
vizinha freguesia de Urrô…

Reza assim o registo do seu baptismo, no 
segundo livro de Parada de Todeia:

Joaquim José fi lho de Custódio Pires José e 
Silva e de sua mulher D. Joana Maria Eugénia de 
Faria e Silva moradores na quinta da Lage desta 
freguesia de São Martinho de Parada de Todeia 
nasceu aos quinze dias do mês de Outubro de 
mil e setecentos e trinta e sete foi baptizado 
aos vinte e oito dias do mesmo mês e ano pelo 
Reverendo Abade de Santa Marinha de Fornos 
Inocêncio Murrão de Morais Alão Comarca de 
Sobre-Tâmega nesta Igreja Paroquial de seus 
Pais de licença minha foram padrinhos o mui-
to Reverendo Bento de Faria e Sousa Vigário 
de Santiago de Figueiró Arcebispado de Braga 
e D. Maria Josefa desta mesma freguesia teste-
munhas Hipólito de Meireles Afonso Faião da 
freguesia de São Pedro de Cete e Carlos José da 
Cunha Coelho Cardoso de Barbosa da freguesia 
de São Vicente do pinheiro e por verdade fi z este 
assento era ut supra.

Manuel Fernandes Nogueira. Inocêncio 
Murrão de Morais Alão. Hipólito de Meireles 
Afonso Faião. Carlos José da Cunha Coelho Car-
doso de Barbosa.

Joaquim de Barbosa Freire de Leão, mora-
dor em Santiago de Figueiró, Amarante, reque-
reu admissão ao Santo Ofício nestes termos:

Ilustríssimos Senhores. Diz F fi lho legítimo 
de Custódio José Pires de Barbosa e Silva e de D. 
Joana Maria Eugénia de Faria e Sousa, ela natu-
ral da Rua da Lixa, freguesia de São Miguel de 
Borba de Godim, concelho de Basto, comarca 
de Guimarães, Arcebispado de Braga, e ele na-
tural da Quinta da Vila, freguesia de São Miguel 
de Urrô, Concelho de Aguiar de Sousa, aonde 
são moradores, comarca do Porto e o suplicante 
Baptizado na freguesia de São Martinho de Pa-
rada de Todeia do dito concelho, aonde nasceu 
por acaso de ir a dita sua mãe naquela ocasião, 
à sua Quinta da Lage da dita freguesia; que o 
dito suplicante deseja muito servir a Deus no 
emprego de Familiar do Santo Ofício.

Pede a Vossas Ilustríssimas Se dignem ad-

mitir ao Suplicante no emprego de Familiar do 
Santo Ofício precedendo para esse efeito os re-
quisitos necessários. Espera receber mercê. 

A Inquisição de Lisboa lavrou o seguinte 
despacho:

Os Inquisidores de Coimbra informem com 
seu parecer. Lisboa, 13 de Maio de 1755.

No seu requerimento o pretendente a Fa-
miliar do Santo Ofício acrescenta os seguintes 
dados familiares: 

Neto paterno do Licenciado Jacinto de 
Sousa e Silva, já defunto, e de D. Doroteia 
Rosa Freire de Barbosa, ele natural da Ferra-
ria de Cima, freguesia da Vitória da cidade do 
Porto, e ela da Quinta da Vila, freguesia de São 
Miguel de Urrô, concelho de Aguiar de Sousa, 
e moradores na Quinta da Lage, freguesia de 
São Martinho de Parada de Todeia, tudo do 
dito concelho.

Avós maternos Marcos Ferreira, natural do 
lugar da Marantinha, freguesia de Santa Leo-
cádia de Macieira, concelho de Basto e de Ma-
ria de Faria Leite natural do lugar de Tozar, fre-
guesia de São Martinho de Lagares, concelho 
de Felgueiras, e moradores que foram na Rua 
da Lixa, freguesia de São Miguel de Borba de 
Godim, concelho de Basto e estes na comarca 
de Guimarães, Arcebispado de Braga.

Acrescentando ainda:
E declara o suplicante que a dita sua Mãe 

é legítima e inteira irmã do padre Manuel de 
Faria e Sousa Comissário do Santo Ofício e 
Reitor do Mosteiro de Vila Cova da Lixa, con-
celho de Felgueiras.

A Inquisição de Coimbra incumbiu o Co-
missário licenciado Jacinto José Pereira Leal, 
residente na vila de Arrifana de Sousa, das 
costumadas diligências nas freguesias de 
Urrô, Parada e Mouriz, da naturalidade do pai 
e do habilitando. 

E concluiu, além do mais, “que nascera na 
Quinta da Lage sita na freguesia de São Marti-
nho de Parada de Todeia e morador na Quinta 
da Vila sita na freguesia de São Miguel de Urrô 
porém que de presente assiste na freguesia de 
Vila Cova da Lixa do Arcebispado de Braga em 
casa de um seu tio Reitor daquela freguesia”… 

As diligências em Urrô demoraram ape-
nas um dia e o relatório foi datado de Arrifana 
de Sousa, 26 de Junho de 1755. Foi secretário 
o padre José Lourenço de Sousa, residente na 
mesma vila de Arrifana. 

Em Urrô foram ouvidas doze testemu-
nhas. Em Parada de Todeia foram ouvidas 
apenas seis: o padre Manuel Fernandes No-
gueira; o padre Luís Moreira Coelho; Manuel 
Barbosa, carpinteiro; João Dias Moreira, jorna-
leiro; Manuel Dias Moreira, sapateiro, e João 
Barbosa de Leão, lavrador.

Seguiram as inquirições em Mouriz, onde 
nasceu Custódio José Pires de Barbosa e Silva, 
pai do candidato a Familiar do Santo Ofício.

O requerente nasceu em 1737 pelo que 
em 1755 tinha apenas dezoito anos. Este por-
menor da pouca idade não escapou aos in-
quisidores que registaram:

Pelo que respeita à idade dizem as testemu-
nhas informantes que representa ter dezoito 
anos, mas poderá ter mais algum; e enquanto 
correm as diligências se adianta na idade e che-
gará à competente.

Iguais informações foram recolhidas na 
freguesia da Vitória, da cidade do Porto, por 
causa dos avós paternos, a cargo do Notário 
Joaquim Pereira Marinho.

Nas freguesias de Borba de Godim e San-
tiago de Figueiró cumpriu a mesma incum-
bência o Comissário Anastácio José Leite, aba-
de de Santa Maria de Revinhade, Felgueiras.

Notas biográfi cas:
 - Manuel Fernandes Nogueira. Nasceu em 

Quintães, Parada de Todeia, a 19 de Abril de 
1704. Filho de Manuel Fernandes e de Catari-
na Nogueira. Pároco de Parada de Setembro 
de 1735 a Junho de 1738. Faleceu a 14 de Ju-
lho de 1778, de idade de 74 anos. Fez testa-
mento, etc. Foi sepultado na frente do altar do 
Santíssimo sacramento.

 - Inocêncio Murrão de Morais. Abade de 
Fornos (Marco de Canaveses). Em 1758 res-
pondeu ao inquérito das chamadas memórias 
paroquiais. Abade desde Dezembro de 1710 
até que faleceu a 24 de Agosto de 1762. Fez 
testamento vocal em que deixou por herdeiro 
seu sobrinho Pedro Jerónimo de Morais, com 
obrigação de lhe fazer seus bens da alma, 
conforme sua pessoa. Foi sepultado na cape-
la-mor. Deram de oferta de corpo presente 
800 reis e uma vela branca.

 - Bento de Faria e Sousa. Vigário de San-
tiago de Figueiró, de Abril de 1731 a Janeiro 
de 1740. Nasceu em Santa Maria de Vila Fria, 
Felgueiras. Filho de Francisco Leite e Isabel 
Faria. As inquirições para acesso às ordens sa-
cras foram feitas a 11 de Março de 1719. No 
AD de Braga existem processos semelhantes 
referentes aos seus irmãos Francisco Leite Fa-
ria e Luís Leite Faria.

- Hipólito de Meireles Afonso Faião. Nas-
ceu em Cete a 13 de Agosto de 1695 e aí fa-
leceu a 8 de Junho de 1775. Fidalgo da Casa 
Real, cujas diligências de habilitação para 
familiar do Santo Ofício foram iniciadas em 
Agosto de 1723.

 - Carlos José da Cunha Coelho Soares de 
Barbosa e Noronha. Morgado das Quintãs. 
Nasceu em São Vicente do Pinheiro a 22 de 
Abril de 1697 e aí faleceu a 17 de Novembro 
de 1754. Filho do capitão Manuel da Cunha 
Coelho Peixoto de Barbosa e de D. Sebastiana 
da Cunha Beça Leitão. Com geração.

 - Jacinto José Pereira Leal. Formado na Fa-
culdade dos Sagrados Cânones, a 23 de Maio 
de 1739. Nasceu em São Pedro de Canedo, 
nas Terras da Feira. Morador em Arrifana de 
Sousa quando se habilitou a Comissário do 
Santo Ofício. Obteve provisão a 25 de Janeiro 
de 1754. Com ascendência materna em Arri-
fana de Sousa.

 - Joaquim Pereira Marinho. Natural da 
Quinta de São João do Monte, freguesia de São 
Tomé da Correlhã, termo da vila de Ponte de 
Lima. Morador na cidade do Porto quando se 
habilitou a um cargo na Inquisição. Feita provi-
são de Notário a 14 de Dezembro de 1742.

 - Anastácio José Leite. Natural da fregue-
sia do Salvador da vila dos Arcos, comarca de 
Viana. Filho de Manuel Fernandes Leite e de 
Joana Fernandes. Vigário colado na freguesia 
de Santa Maria de Revinhade, comarca de 
Guimarães, arcebispado de Braga. Feita provi-
são de Comissário a 23 de Novembro de 1753.

A Quinta da Lage era, há séculos, empra-
zada pelo mosteiro de Paço de Sousa a esta 
família, sendo traspassada por Joaquim de 
Barbosa Freire de Leão a António José de Bra-
gança, da casa da Nogueira, em Cete.
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Ler para saber

17 – VERTENTES DA GUERRA COLONIAL

DUNQUERQUE

GABRIEL DE SOUSA, O.S.B.
Mosteiro do Salvador de Travanca  —  1987

Guiné – Um “Pinto Lopes” transnacional

Carlos Lopes tinha conhecido Kofi Annan (na foto com a mulher) no final da 
década de 80, ainda o secretário-geral da ONU era diretor de pessoal nos tem-
pos de Perez de Cuellar 

Entre o apartamento de Carlos Lopes, na rua 44, 
e a sede da ONU distam sete minutos a pé. Até já 
chegou a ir fazer uma sesta a casa.

P
ode parecer estranho este 
título, mas dizemos já ao 
que vimos. Os antepas-
sados da notabilíssima 
personalidade chamada 

Carlos Pinto Lopes eram nossos 
conterrâneos Pinto Lopes, vindos 
do Torrão, passando a Eja e Valpe-
dre, para desaguar em Cete.

E duram, que ainda manteem o 
negócio das viagens e dos transpor-
tes em Cete, no Porto e em Lisboa.

Pode, à primeira vista, pa-
recer corriqueiro, mas aqui “há 
muito pano para mangas”! O re-
ferenciado de hoje é, desde 2008, 
Académico Correspondente da 
Academia de Ciências de Lisboa, 
foi subsecretário geral das Na-
ções Unidas, que acumulou com 
o cargo de diretor executivo do 
Instituto da ONU para a Formação 
e Pesquisa, Doutor em Economia 
e Escritor, nascido na Guiné Por-
tuguesa, na povoação de Can-
chungo, a 7 de março de 1958, se-

gundo a revista África, n.º 8, 1980, 
portanto, há 60 anos.

Temos, “à mão de semear”, para 
citação, 3 exemplares da autoria de 
Carlos Pinto Lopes, para referência, 
apenas: “Etnia, Estado e Relações de 
Poder na Guiné Bissau”, 1982; “Com-
passo de Espera” – O fundamental e 

o acessório na crise africana, 1997; 
“Corte Geral”, 1998.

Deste último livro citado, retira-
mos um curto texto do capítulo O 
sipaio Mendes:

“Na pequena povoação de Bula, 
as atividades daquela época [1963-
1965] gravitavam à volta do horário 

do quartel. A presença 
de cerca de 500 soldados 
numa vila tão pequena 
não só não passava des-
percebida como influen-
ciava o conjunto do aglo-
merado. Normalmente 
durante o dia, os solda-
dos de folga passavam 
pelas lojas da única rua 
central, onde se vendiam 
têxteis de Macau, tape-
tes importados de Mar-
rocos, discos e toda a es-
pécie de bugigangas que 
se pudessem mandar de 
presente”.

Mas o centro da questão era o 
sipaio Mendes, modesto soldado 
nativo, completamente ignorado:

“Ao fim da tarde, no entanto, 
era a hora preferida para dar um 
giro nos dois ou três bares-restau-
rantes de Bula. Cerca das seis da 
tarde, também vinha o camião-cis-
terna regar a rua com o sistema de 

fiozinho de água, que assentava a 
poeira. Nunca percebi por que era 
essa hora escolhida…até que um 
dia me explicaram que tinha que 
ver com as outras ocupações mais 
importantes do camião, que pelos 
vistos tinha outras funções além de 
assentar a poeira da rua central, em 
terra batida”.

12 – DD. ABADES DO SÉC. XVII

Continuando a lista encetada, vamos le-
vá-la até à data da inauguração do mosteiro 
novo, no triénio de 1677-80.

Nos sucessivos triénios, continuaremos a dar 
notícia biográfica sumária dos respetivos DD. 
Abades. A partir do triénio de 1626-29, dispomos 
de alguns relatórios económicos (Estados), que 
no fim de cada triénio deviam ser apresentados 
aos Capítulos Gerais. Nesses relatórios (121), dá-
-se conta do estado económico do mosteiro e 
aplicação das rendas, incluindo, portanto, uma 
rubrica sobre obras realizadas no triénio anterior 
– rubrica essa que tem particular interesse histó-
rico. Vamos aproveitar essas afirmações. Porém, 
para não enfadar os leitores com repetições, 
omitiremos referências menores, de administra-
ção corrente: provimento de alfaias na sacristia, 
refeitório, hospedaria, barbearia, etc.; manuten-
ção das hortas e arvoredo da cerca e paçais (re-
plantação de castanheiros, oliveiras, carvalhos 
com respetivas vides de enforcado, salgueiros, 
vides e árvores de pomar); exploração de águas; 
conservação ordinária dos edifícios, muros, etc. 
apenas faremos referência às obras mais impor-
tantes ou de maior interesse, que nos possam 
dar uma imagem da vida do mosteiro. 

Continuemos, pois, com os abaciados do 
século XVII.

13. Fr. Serafino da Apresentação. 1611-14.
Natural de Guimarães, recebera o hábito 

no mosteiro de Rendufe a 20 de Novembro de 
1583, nas primeiras Vésperas da Apresentação 
de Nossa Senhora; daí o nome adoptado. Pro-
fessara a 30 de novembro do ano seguinte. Fora 
Relator no 11.º Capítulo Geral, celebrado em Ti-
bães em 1602, aparecendo a sua assinatura nas 
actas desde aquele ano até ao final de 1604. No 
12.º Capítulo Geral (cujo actuário lhe chama er-
radamente Frei Serafino das Chagas) foi eleito 
Abade do mosteiro de Santa Maria da Miranda, a 
9 de maio de 1605. No 13.º Capítulo Geral, e sob 
proposta do Geral Fr. Anselmo da Conceição, foi 
eleito Secretário da Congregação. (122).

No seu triénio em Travanca conseguiu 
a extinção e incorporação na freguesia do 
Mosteiro da pequena igreja de S. Martinho de 
Anão. Depois, foi também Abade em Santa-
rém (1617) e S. Romão de Neiva (1626).

14. Fr. Bartolomeu da Esperança. 1614-17.
Era natural de Canavezes, filho de André 

Gonçalves e Beatriz Vaz. Fez seu noviciado 
em Lisboa, onde tomou hábito a 5 de Abril de 
1590. Em 1602 esteve presente no 11.º Capí-
tulo Geral, cujas actas assina (123).

Depois de Travanca, ainda foi Abade em 
Miranda (1626), vindo a falecer em Rendufe a 
9 de setembro de 1628.

15. Fr. Luís da Assunção. 1617.
Era natural de Lisboa, e no mosteiro da Ca-

pital tomou o hábito de S. Bento a 27 de Julho 
de 1583. Aparece no 9.º Capítulo Geral, em Ti-
bães, 1596, e é eleito Relator do mesmo e ain-
da, a 13 de Maio, Secretário da Congregação 
no 2.º mandato do Geral Frei Baltasar de Braga. 
Também esteve presente no 10.º Capítulo Ge-

ral, cujas actas assina. A 10 de maio de 1608, 
foi eleito Abade de S. Martinho de Cucujães, 
no 13.º Capítulo Geral, cujas actas assina. Em 
1617, eleito D. Abade de Travanca, mal chegou 
a inaugurar o seu mandato, falecendo a 8 de 
dezembro desse mesmo ano (124).

16- Fr. Pedro Quaresma. 1617-20.
Frei Pedro Quaresma (ou Coresma, como 

ele próprio assinava) era natural do Barreiro. 
Estava conventual em Lisboa, quando o Ca-
pítulo Geral de 1590 o elegeu por uotos au-
rjculares procurador geral da Congregação 
naquela cidade. Tomou parte no Capítulo 
seguinte (1593), cujas actas assina, e na Junta 
de Refojos de 2 de Setembro de 1601, voltou 
a ser eleito procurador em Lisboa, por morte 
de Fr. Rosendo de S. Lourenço – por ter mui-
tas partes pera isso e mt.ª experiencia dos 
negocios da Congregação. Na carreira abacial, 
seguiu os passos do anterior, sendo, primeiro, 
Abade de Cucujães (1605-08) e, depois, de 
Travanca (1617-20). O cronista Fr. Leão lou-
va-o de “pessoa muy diligente e inteligente”, 
como mestre da obra do mosteiro novo de 
Lisboa (1598 e anos seguintes), em cuja obra 
se esmerou a sua curiosidade (125).

17. Fr. André da Ascensão. 1620-23.
Natural do Porto, encontramo-lo no 9.º 

Capítulo Geral, Tibães 1596, onde é nomeado 
Escrivão das Causas e cujas actas assina. Tam-
bém esteve presente no Capítulo seguinte, em 
1599. E no de 1608 foi eleito Dom Abade de Ar-
noia, abaciado que repetiu no triénio de 1614-
17. A sua última abadia foi a de Travanca (126).

18. Fr. Sixto da Purificação, 2.ª vez. 1623-26.
Cf supra, n.º 11.

19. Fr. Romano Cerveira. 1626-29.
Natural de Braga, tinha já uma boa folha 

de serviços, quando a Congregação o esco-
lheu para Abade de Travanca. A primeira vez 
que encontramos o seu nome é nas actas da 
Junta de Refojos, a 15 de Julho de 1609, em 
que foi eleito Visitador Mor e futuro Provincial 
da Província do Brasil; a eleição para Provin-
cial era secreta e confidencial, e só surtiria 
efeito e seria publicada quando expirasse o 
mandato do Provincial em exercício. Fazia-se 
assim pelo morosidade das comunicações. Na 
Junta do Porto, de 15 de Abril de 1610, o Geral 
Fr. Anselmo da Conceição propõs como era 
enformado do p.e visitador geral da provin-
cia do brasil q elle tinha necessidade de mais 
largos poderes pera visitar a dita provincia; e 
foi determinado q se lhe mandasse todo o po-
der do nosso p.e Geral cõ reseruação de não 
poder tomar nouiços nem mandar religiosos 
pera o Reino. Começou o seu provincialato 
como Dom Abade da Bahia; mas entretanto 
chegou Breve Apostólico para que o Provin-
cial não tivesse governo de mosteiro particu-
lar (1612). Terminada a sua missão, regressou 
ao Reino, e foi sucessivamente Abade de San-
to Tirso (1614), Carvoeiro (1620) e, finalmente, 
Travanca (127).

(Continua na próxima edição)

Nota informativa 
Chamamos a atenção para a “nota expli-

cativa”, ao fundo da página 19 da edição de 
6/9/2018, onde se interrompeu a transcrição 
do texto original de D. Gabriel de Sousa sobre 
o mosteiro de Travanca, que ora se dá conti-
nuação.
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Vilela

Isabel Joaquina
Nunes da Rocha 

Faleceu
Isabel Joaquina Nunes da Rocha faleceu no 

passado dia 7 de dezembro, com 79 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes e residente na 
Avenida Nossa Senhora da Hora, n.º 191, freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era casada com Augusto Barbosa Pacheco.

Agradecimento
Seu marido, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família 

vêm por este meio extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas, aquando do falecimento e do funeral.

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sexta-
-feira, dia 14 dezembro, pelas 19 horas, na igreja paroquial de Vilela. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nes-
tes atos religiosos.

Vilela

Américo Moreira Marques
Faleceu

Américo Moreira Marques faleceu no passa-
do dia 9 de dezembro, com 69 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Duas Igrejas, concelho de 
Paredes e residente na Avenida Nossa Senhora de 
Fátima, n.º 43, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era casado 
com Maria Amélia da Silva Cruz Marques e pai de Silvina Amélia e 
Filipe Joaquim Cruz Marques.

Agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e demais família vêm por 

este meio extremamente sensibilizados 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 lhes foram endereçadas, 
aquando do falecimento e do funeral.

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 15 dezembro, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela. Anteci-
padamente agradecem a todas as pessoas que participem nestes atos 
religiosos.

Beire

Albina Nunes
Ribeiro de Pinho

Faleceu
Albina Nunes Ribeiro de Pinho faleceu no pas-

sado dia 30 de novembro, com 80 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. Era 
casada com António de Oliveira Mendonça.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas 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.

Louredo

Maria Cândida
da Silva Ferreira

Faleceu
Maria Cândida da Silva Ferreira faleceu no pas-

sado dia 29 de novembro, com 84 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Louredo, concelho de Paredes. Era 
casada com João de Sousa Bessa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas 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.

Castelões de Cepeda

Belmiro Augusto
Vieira Durães

Faleceu
Belmiro Augusto Vieira Durães faleceu no pas-

sado dia 6 de dezembro, com 82 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente em Paços de 
Ferreira. Era casado com Maria Irene de Pinho Magalhães.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas 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.

Beire

Joaquim de Sousa Teixeira
Faleceu

Joaquim de Sousa Teixeira faleceu no passado 
dia 6 de dezembro, com 82 anos de idade. Era natu-
ral e residente em Beire, Paredes. Era solteiro.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas 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.

Madalena

Emília da Silva Pacheco
Faleceu

Emília da Silva Pacheco faleceu no passado dia 
29 de novembro, com 93 anos de idade. Era natural 
da Madalena, Paredes e residente no Porto. Era viú-
va de Adelino de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas 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.

Besteiros

Américo Moreira de Sousa
Faleceu

Américo Moreira de Sousa faleceu no passado 
dia 10 de dezembro, com 90 anos de idade. Era na-
tural de Besteiros, Paredes e residente na Rua São 
Cosme, n.º 831, Besteiros, Paredes. Era viúvo de 
Maria da Conceição de Oliveira Pacheco.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que as missas de 7.º dia serão celebradas sábado, 
dia 15 de dezembro, pelas 19 horas, na igreja de Besteiros e domingo, 
dia 16 de dezembro, pelas 9 horas, na igreja da Madalena, agradecen-
do também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Vandoma

Margarida Moreira Nunes
Faleceu

Margarida Moreira Nunes faleceu no passado 
dia 6 de dezembro, com 82 anos de idade. Era na-
tural de Astromil, Paredes e residente na Rua Santa 
Eulália, n.º 48, Vandoma, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Laura Ribeiro
da Silva Barbosa

Faleceu
Laura Ribeiro da Silva Barbosa faleceu no pas-

sado dia 28 de novembro, com 54 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua das Flores, n.º 788, 
Lordelo, Paredes. Era casada com António Ribeiro Barbosa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

Vandoma

Maria Irene Bessa Barbosa
Faleceu

Maria Irene Bessa Barbosa faleceu no passa-
do dia 10 de dezembro, com 43 anos de idade. Era 
natural de Massarelos, Porto e residente na Rua do 
Alto, n.º 39, Vandoma, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhe foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 
18 de dezembro, pelas 19 horas, na capela Nossa Senhora de Bom 
Sucesso, agradecendo também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

Paredes

José Maria
Oliveira da Rocha

Faleceu
José Maria Oliveira da Rocha faleceu no passa-

do dia 30 de novembro, com 63 anos de idade. Era 
natural de Vandoma, Paredes e residente na Urbanização Fonte Sa-
grada, n.º 70B, Paredes. Era casado com Margarida de Sousa Costa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

Lordelo

Maria Lucinda
Dias Moreira Maia 
(Professora Lucindinha)

Faleceu
Maria Lucinda Dias Moreira Maia faleceu no passado dia 3 de de-

zembro, com 89 anos de idade. Era natural de Avioso (Santa Maria), 
Maia e residente na Rua da Vila, n.º 216, Lordelo, Paredes. Era viúva 
de Venâncio Machado Neto.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

Vandoma

Joana Vanessa
Teixeira de Bessa Ferreira

Faleceu
Joana Vanessa Teixeira de Bessa Ferreira fale-

ceu no passado dia 29 de novembro, com 25 anos de 
idade. Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Ave-
nida Central de Reiros, n.º 1060, r/c, Vandoma, Paredes. Era solteira.

Agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 

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

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

NECROLOGIA

O Jornal “O PAREDENSE” 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES 

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO (Madalena, Lordelo e Paredes)
SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES | Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, nº. 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537
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Vandoma

Joaquim Alves da Mota
Faleceu

Joaquim Alves da Mota faleceu no passado dia 5 
de dezembro, com 62 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Melres, Gondomar e residente na fre-
guesia de Vandoma, Paredes. Era casado com Maria 
Irene Nunes de Carvalho, que deixa na maior dor, juntamente com seus 
fi lhos, nora, genro, netos e restante família.

Rebordosa

Ana Jorge Nogueira
Faleceu

Ana Jorge Nogueira faleceu no passado dia 26 
de novembro, com 92 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Gandra, Paredes e residente na fregue-
sia de Rebordosa, Paredes. Era viúva de Alberto de 
Sousa Barbosa (Coelho) e deixa na maior dor seus fi lhos, noras, netos 
e demais família.

Rebordosa

Maria Antónia Moreira
da Silva Ferreira

Faleceu
Maria Antónia Moreira da Silva Ferreira faleceu no 

passado dia 26 de novembro, com 54 anos de idade. 
Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. Era casada 
com José Manuel dos Santos Ferreira, que deixa na maior dor juntamente 
com seus fi lhos, pais, irmãos, sogro, cunhados, sobrinhos e demais família.

Rebordosa

Maria Albertina da Silva 
Santos Campos

Faleceu
Maria Albertina da Silva Santos Campos faleceu 

no passado dia 30 de novembro, com 68 anos de 
idade. Era natural e residente na freguesia de Rebordosa, Paredes. 
Era casada com Amadeu Nunes de Campos, que deixa na maior dor, 
juntamente com seus fi lhos, noras, netos e restante família.

Vilela

José Carlos Nunes de Sousa
Faleceu

José Carlos Nunes de Sousa faleceu no passa-
do dia 5 de dezembro, com 73 anos de idade. Era 
natural da freguesia de Vilela, concelho de Paredes 
e residente na Avenida 25 de Abril, n.º 5, freguesia de 
Vilela, concelho de Paredes. Era casado com Rosária Ferreira Noguei-
ra e pai de Ana Paulo e Rui Manuel Nogueira de Sousa.

Agradecimento
Sua esposa, fi lhos e demais família vêm por este meio extrema-

mente sensibilizados 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 lhes foram endereçadas, aquando do 
falecimento e do funeral.

Participam também que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, 
dia 15 dezembro, pelas 18 horas, na igreja paroquial de Vilela. Ante-
cipadamente agradecem a todas as pessoas que participem nestes 
atos religiosos.

Vilela

José Luís
dos Santos Pacheco

Faleceu
José Luís dos Santos Pacheco faleceu no pas-

sado dia 30 de novembro, com 22 anos de idade. Era 
natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente no Cantinho da 
Pinta, n.º 101, freguesia de Vilela, concelho de Paredes. Era solteiro.

Saiba como receber o jornal  O PAREDENSE 
em sua casa visitando-nos:

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da informa-
ção livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do concelho de 
Paredes em áreas como a política, religião, desporto, sociedade e 
do seu património cultural e arquitetónico.
3 – Respeito e tratamento igualitário para todos os cidadãos, 
independentemente da sua cor, raça, religião, nacionalidade ou 
sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a dignidade e 
privacidade das pessoas. 

NECROLOGIA    |   DIVERSOS    |    PASSATEMPOS

Rua da Igreja Velha, 71 - loja AJ4580-113 PAREDES
(223 272 917 | 930 589 960 | oparedense@gmail.com | www.oparedense.pt

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Abóbora
Amaldiçoado
Aranha
Bruxa
Cemitério
Coruja

Doces
Espíritos
Fantasma
Gato
Halloween
Maldição 

Máscara
Monstro
Morcego
Noite
Poção

Samhain
Susto
Vampiro
Velas
Zombie

C O N V O C A T Ó R I A
Em função do disposto pelo n.º 1 do artigo 23.º e do dis-

posto na alínea a) do n.º 2 do artigo 22.º dos estatutos, con-
vocam-se os associados da ADIL – Associação para o Desen-
volvimento Integral de Lordelo – a reunir em sessão ordinária 
de Assembleia-geral, pelas 14 horas, no dia 29 de dezembro 
de 2018, na sede da associação, com a seguinte ordem de 
trabalhos:

PONTO ÚNICO

1 – Eleição dos Corpos Gerentes da ADIL para o quadriénio 
2019/2022;

(A votação decorrerá entre as 14h30 e as 17 horas)

Lordelo, 30 de novembro de 2018

O Presidente da Assembleia-geral da ADIL

(Dr.) Rui José Fernandes da Silva

De acordo com o estabelecido pelo n.º 1 do art.º 24.º, se à 
hora marcada na convocatória não estiverem presentes mais 
de metade dos associados com direito a voto, a assembleia 
reunirá 30 minutos mais tarde com qualquer número de sócios.
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PELOURO DO PLANEAMENTO E 
URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 54/82

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 36/75
Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na re-

dação atualizada, e em conformidade com o meu despacho datado 
de 2018/11/27, dá-se conhecimento que está aberto um período de 
consulta pública, relativo ao pedido de alteração solicitada por FE-
LICIDADE ELÍSIA NEVES RIBEIRO (reqtº 6193/18), com residência 
em RUA CENTRAL DE MOURIZ, freguesia se MOURIZ, concelho de 
PAREDES, ao lote nº 11, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial nº 744/19900402, consistindo na AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE IM-
PLANTAÇÃO E REDUÇÃO DO NÚMERO DE PISOS DE 3 PARA 2, 
sito em RUA PROFESSOR ALBERTO RANGEL, REBORDOSA, deste 
concelho.

O período de consulta pública terá o seu início no quinto dia a 
contar da publicação do presente aviso em jornal local de divulgação 
signifi cativa e terá duração de 10 dias.

O pedido de alteração de operação de loteamento, a informação 
técnica, documentos anexos e respetivo processo encontram-se dis-
poníveis para consulta na Divisão de Planeamento e Gestão Urba-
nística, das 09:00 às 12.30 e das 14:00 às 16:30 horas, podendo ser 
apresentada oposição escrita em requerimento dirigido ao Vereador do 
Pelouro, com poderes delegados na matéria, para efeitos do disposto 
do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na redação atualizada.

Paredes, TRINTA de NOVEMBRO de DOIS MIL E DEZOITO. 

O Vereador do Pelouro1,

O Gestor de procedimento,

1 Com poderes delegados e subdelegados pelo despacho n.º 148/17, 
datado de 2017/10/26.
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