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INEM aprovou voto de louvor
póstumo à enfermeira de Baltar

O 94.º aniversário do clube foi comemorado com a apresentação das equipas da
formação, na primeira de várias iniciativas preparadas para assinalar a data. 
Depois da subida aos nacionais e da reabertura da secção de hóquei em patins, a
direção do clube quer avançar com um novo projeto no basquetebol, que será
dirigido pelo ex-jogador do FC Porto, Raúl Santos.     —  Pág.  14

PARABÉNS UNIÃO DE PAREDES

Descida do IMI de 0,4% para 0,375%, obras 
nas E.B. 2,3 de Rebordosa e Lordelo e requali-
fi cação do Pavilhão das Laranjeiras, são algu-
mas das medidas previstas no documento.

—  Pág.  2

94 ANOS

Orçamento
para 2019

Assembleia municipal
aprovou

Padre Batista recebeu indulto
do Presidente da República

O antigo diretor da Casa do Calvário de 
Beire recebeu o perdão de Marcelo Rebe-
lo de Sousa, por “razões pessoais e hu-
manitárias”.     —  Pág.  20

O voto de louvor, a título póstumo, foi 
atribuído aos elementos da equipa do 
Serviço de Helicópteros de Emergência 
Médica que perderam a vida no acidente 
do passado dia 15, em Valongo. No fune-
ral da enfermeira de Baltar estiveram cen-
tenas de pessoas, incluindo o Presidente 
da República.     —  Pág.  centrais

Dois mil idosos encheram
Pavilhão Rota dos Móveis

A tradicional festa de Natal Encontro En-
tre Nós 2018 juntou idosos de várias IP-
SS’s e associações do concelho.  —  Pág.  4
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A 
ASSEMBLEIA MUNICI-
PAL DE PAREDES apro-
vou, no passado dia 15 
de dezembro, a propos-
ta de Orçamento Muni-

cipal para 2019. Apesar das críticas 
feitas durante o debate, a maioria 
dos deputados do PSD acabou por 
se abster. Ainda assim, houve sete 
elementos da bancada laranja que 
votaram contra, incluindo os presi-
dentes de junta de Lordelo e Gan-
dra. 

Os restantes autarcas do PSD 
optaram pela abstenção, mas ma-
nifestaram-se solidários com o voto 
contra do partido. “Mesmo dis-
cordando do vosso plano, vamos 
abster-nos porque não podemos 
fechar os olhos a alguns aspetos 
que foram contemplados. Mas 
queremos muito mais. Este orça-
mento fi ca muito aquém do que o 
concelho necessita”, disse Mariana 
Machado, de Vilela, em nome de to-
dos os autarcas do PSD.

O Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) foi de resto o tema 
que mais marcou o debate deste 
orçamento. O PSD voltou a acusar 
o executivo de não cumprir com o 
prometido, ao não baixar o IMI para 
0,3%, mas o presidente da câma-
ra lembrou que a taxa de 0,375% 
proposta para o próximo ano será 
a mais baixa de sempre aplicada no 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL
APROVOU ORÇAMENTO PARA 2019

►O documento foi aprovado com os votos favoráveis do PS e da CDU, os votos contra do PSD e a abstenção do CDS e da maioria
     dos presidentes de junta sociais-democratas.

RUI SILVA
“É um orçamento que co-

meça a evidenciar a mudança e 
permite retomar o caminho do 
progresso. É este executivo que 
vai baixar o IMI para a taxa mais 
baixa de sempre e vai transferir 
mais verbas para as freguesias 
e apoiar as IPSS’s. Este é o rumo 
certo para o concelho”.

HELENA NUNES
— texto —

concelho.
Alexandre Almeida garantiu 

ainda que o executivo tem inten-
ções de continuar a baixar a taxa 
nos próximos anos. 

“Já percebi a sua estratégia. 
Não vai cumprir a promessa no 
primeiro ano, mas já anunciou 
aqui que em 2021, ano de elei-
ções autárquicas, vai baixar a 
taxa para 0,3%”, atirou o deputado 
do PSD Soares Carneiro, acusando 
o executivo de usar uma estratégia 

eleitoralista.
Alexandre Almeida recusou 

as críticas e disse estar disposto a 
baixar o IMI para 0,3% já no próxi-
mo ano se os presidentes de junta 
aceitarem que se faça menos obras 
nas freguesias. “Em 2018 a priori-
dade foi reduzir o endividamento 
de curto prazo e desbloquear os 
fundos comunitários. No próxi-
mo ano já podemos avançar com 
mais obras”, disse o autarca, na 
apresentação que fez do orçamen-

Reações
dos partidos

CRISTIANO RIBEIRO
“É um orçamento de expec-

tativa. A prioridade da CDU é o 
saneamento. Hoje todos reco-
nhecem que estamos nesta po-
sição por causa de um contrato 
penoso para o concelho. Alguns 
elementos do PSD deviam estar 
calados, sob pena de ter que se 
lhes avivar a memória”.

MACEDO LEMOS
“Este orçamento é uma 

oportunidade perdida e revela 
o incumprimento de promessas 
feitas na campanha eleitoral, 
quando já se sabia daquilo que 
se podia ou não cumprir”.

MEIRELES BRANDÃO
“É um orçamento com medi-

das a avulso, sem grandes proje-
tos e que refl ete o incumprimen-
to de promessas eleitorais. O IMI 
fi cou mesmo muito longe da 
promessa eleitoral de 0,3%”

to, defendendo que “este é um or-
çamento de retoma, porque vai 
abranger várias medidas que o 
executivo não conseguiu concre-
tizar, este ano, devido aos cons-
trangimentos fi nanceiros encon-
trados na câmara municipal”.

Mais obras e verbas
para as freguesias 

Além da descida do IMI de 0,4% 
para 0,375%, o Orçamento para 
2019 prevê a execução das obras 
nas E.B. 2,3 de Rebordosa e Lorde-
lo (ambas com um valor de mais 
um milhão de euros), a requalifi ca-
ção do Pavilhão das Laranjeiras, a 
construção da Casa da Juventude, 
a implementação de passeios para 
peões em todas as freguesias do 
concelho, assim como a realização 
de obras em instituições particula-
res de solidariedade social.

Alexandre Almeida garantiu, 
também, que a autarquia vai contra-
tar, já em janeiro, mais picheleiros e 
carpinteiros para realizar obras por 
administração direta. No próximo 
ano as juntas de freguesia vão re-
ceber mais verbas da câmara, para 
realizarem trabalhos de limpeza em 
algumas ruas do concelho, assim 
como as corporações de bombeiros 
e delegações da cruz vermelha, cujo 
subsídio vai ser aumentado em cin-
co mil euros.

O Orçamento de 2019 prevê, 
ALEXANDRE ALMEIDA

“No próximo ano já podemos avançar com mais obras”

ainda, uma “redução da tarifa 
social da água, para ajudar os 
agregados com mais difi culdades 
económico-fi nanceiras” e o pa-
gamento dos ramais de ligação da 
água e saneamento, uma medida 
adotada pelo executivo, com vista 
a fazer baixar os tarifários aplicados 
pela concessionária. 

Na área da educação, está pre-
visto um reforço das bolsas de estu-
do e de obras nos centros escolares, 
para onde serão canalizadas as ver-
bas que este ano foram utilizadas 
para comparticipar os manuais es-
colares.
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O DIA 15 DE DEZEMBRO foi o escolhido para a rea-
lização da tradicional Festa e Jantar de Natal do 
sabiUs e da Royal School of Languages. Na Quinta 
dos Quatro Lagos, em Cristelo, estiveram centenas 

de pessoas para as comemorações e convívio natalício da fa-

Festa de Natal sabiUs e
Royal School of Languages
► A Festa de Natal contou com a presença de pais, alunos, professores, auxiliares e
      administrativos do sabiUs e da escola de línguas - ROYAL SCHOOL OF LANGUAGES.
► Foi uma noite com muita música, animação e prémio surpresa.

mília sabiUs/Royal School, servidos por Art Caseira.
Ao longo da noite vários foram os momentos de 

entretenimento – projeção vídeo, peça teatral/musi-
cal, meddley, karaoke, entre outros. As músicas estive-
ram a cargo de João Peres.

Meddley musical - equipa sabiUs

Jantar de Natal Cenário da peça teatral/musical

Entrega do prémio Royal School - curso Inglaterra

O MOMENTO ALTO DA NOITE ficou reservado para 
o anúncio surpresa da Royal School, com sorteio de um 
Curso de 15 dias a INGLATERRA.

O aluno Luís Soares foi o feliz contemplado com 
Curso GRÁTIS, de entre todos os alunos Royal School 
presentes.
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M. FERREIRA COELHO   DIRETOR

C
ERCA DE DOIS 
MIL IDOSOS, de 
várias instituições 
particulares de so-
lidariedade social, 

encheram o Pavilhão Rota 
Móveis, em Lordelo, onde se 
realizou a tradicional festa 
de Natal Encontro Entre Nós 
2018, no passado dia 19 de 
dezembro.

A festa foi recheada de 
alegria e animação musical 
e contou, também, com a 
presença do executivo muni-
cipal e de vários presidentes 
de junta. 

O presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, reforçou 
a importância destas iniciati-
vas para promover o convívio 
social e a partilha entre os 
idosos que têm sido foco da 
preocupação do executivo. 
“Ao longo do ano temos im-
plementado várias inicia-
tivas para os mais idosos, 
na parte do desporto, com 
programas como o Mais 
Vida Ativa e nesta altura do 
Natal era obrigatório voltar 
a juntar os idosos do nosso 
concelho numa grande fes-
ta. Para eles é sempre uma 
alegria enorme poder estar 
em contacto com amigos 
que já não viam há muito 
tempo, e para nós também 
é uma grande satisfação”, 
salientou.

A vereadora de ação so-
cial realçou que este ano a 
festa de Natal contou com 
mais de 100 idosos que no 
ano passado e proporcionou 

Dois mil idosos encheram
Pavilhão Rota dos Móveis 

na Festa de Natal
►A iniciativa, organizada pelo município, juntou idosos de várias IPSS’s e associações
    do concelho.

HELENA NUNES
— texto —

momentos importantes de 
convívio, fomentando a so-
cialização dos mais idosos.

“Esta festa é sempre 
muito valorizada pelos 
nossos seniores precisa-

mente porque proporciona 
momentos de convívio e 
únicos e por ajudar alguns 
a combater o isolamento”, 
sublinhou Beatriz Meireles, 
garantindo que no próximo 

ano a autarquia vai apre-
sentar um novo projeto que 
pretende combater o isola-
mento e contribuir para o 
enriquecimento ativo da po-
pulação sénior do concelho.

S
e o Natal fosse originado por uma árvore mágica, 
de que despontassem fl ores, as quais dessem fru-
tos miraculosos e chegassem às pessoas sob os 
efeitos do exibir uma varinha de condão, fi cavam 
resolvidos muitos problemas que assolam os vi-

ventes do universo.
Os famintos de cada dia, cada vez mais, fi cavam em con-

dições de endireitar as veredas dos achaques da subnutri-
ção e podiam, então, cantar os anjos a sua glória, embora 
muitos outros problemas nos continuassem a assaltar a paz 
de espírito, criado por uma inundação de mais difi culdades 
que vagueiam pelo mundo, que nos assaltam a consciência 
e nos deixem num estertor infi ndo. Teria, ainda, de criar uma 
árvore, cuja fruta concorresse para o aplainamento das dife-
renças entre cada ser humano para que, verdadeiramente, o 
Natal, de facto fosse quando o homem quisesse.

Agora, quando uma elite que se julga privilegiada e 
com o direito de explorar e oprimir o seu igual, pouco há 
a fazer para que a situação da maioria, não haverá milagre 
que nos valha, nem varinha mágica a fazer tilintar por qual-
quer feiticeira.

Hoje, quando o conglomerado de um turbilhão de con-
sórcios arremetem em velocidade de tsunami, mais os hu-
manos sentem os caminhos obstruídos da sua forma de ser, 
das suas ânsias de ser livre a sua consciência e de poderem 
aspirar a uma vida mais pacata, ponderada e desfrutada em 
convivência serena, pondo em evidência os valores de uma 
sociedade da qual se deve esperar harmonia e lealdade, se-
jam quais forem as épocas em apreço, mas todos os dias da 
nossa caminhada.

Peregrinos que somos de um mundo que sempre se diz 
em mudança, esperemos que a consciência universal nos 
faça cada vez mais igualitários, se esbatam, efetivamente, 
todas as diferenças, quer a nível individual quer corpora-
tivo, pois que sem tal operação jamais haverá paz entre os 
homens, a todos cabendo o ónus de acionar o movimento, 
por ação direta ou por conduta comportamental.

Cada vez mais se assiste às chamadas “lutas de classe”, 
onde a luta de cada um, num todo que se move no exercí-
cio de defesa dos benefícios que desfrutam e que tratam 
de aumentar à custa, quantas vezes, de vidas humanas. 

Há, como sempre houve, classes privilegiadas, man-
tidas por interesses corporativos onde nunca se toca nas 
“gorduras”, em apoio ao rigor, porque tal contende com os 
ditos grandes, pese embora os simulacros de se dizer que 
se altera, para que fi que tudo na mesma.

Bom. A época natalícia, com o seu estendal de aciden-
tes e mortes, vai-se aproximando do fi m do ano, a passos 
largos, na esperança que, de tanto desejada, se conquiste 
por efeitos da natureza descrita pelo sábio Galileu Galilei, 
que lhe valeu a excomunhão de Roma, através do seu bra-
ço armado – a Inquisição -, por haver descoberto o movi-
mento do planeta “Terra”, o nosso local de vivência, depois 
de receber a sentença reafi rmou taxativamente, haja o que 
houver, a Terra move-se por si.

Desejos ardentes de um Feliz Ano de 2019, para todos! 

Entre o Natal
e o Ano Novo

o seu QUINZENÁRIO
de eleição
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Marcha solidária ajudou
jovem com paralisia cerebral
►A iniciativa juntou mais de 300 pessoas e permitiu angariar verbas para ajudar a
     Ana Rita a ter uma cadeira de rodas elétrica.

O 
M U N I C Í P I O 
DE PAREDES, 
em conjunto 
com as bandas 
f i l a r m ó n i c a s 

do concelho, organizaram 
uma marcha solidária, no 
passado dia 23 de dezem-
bro, para ajudar na compra 
de uma cadeira de rodas 
elétrica para a Ana Rita, 
uma jovem com paralisia 
cerebral.

A iniciativa juntou em 
Paredes mais de 300 pes-
soas e permitiu angariar 
cerca de 1500 euros. O exe-
cutivo da câmara municipal 
de Paredes também mar-
cou presença nesta marcha 
solidária, assim como as 
bandas filarmónicas de Vi-
lela, Cete, Baltar e a Orques-
tra Ligeira do Vale o Sousa.

A marcha teve início na 
Casa da Cultura de Paredes 
e terminou no parque José 
Guilherme, com as bandas 

a tocarem em conjunto um 
tema de Natal. O presidente 
da câmara de Paredes, Ale-
xandre Almeida, aproveitou 

HELENA NUNES
— texto —

a ocasião para entregar às 
bandas filarmónicas o sub-
sídio anual, de 10 mil euros, 
referente a 2018.
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Bombeiros de Lordelo benzeram nova viatura
►O novo Tanque Tático Urbano de Abastecimento foi restaurado e vem colmatar uma necessidade da corporação.
►O projeto do novo quartel será uma das prioridades da direção, que foi reconduzida por mais três anos.

O
S BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE LORDELO benzeram, no pas-
sado dia 16 dezembro, uma nova 
viatura, que vai estar ao serviço 
da corporação no combate a in-

cêndios fl orestais. O novo Tanque Tático Urba-
no de Abastecimento foi benzido pelo pároco 
da freguesia, numa cerimónia que contou com 
a presença do presidente da câmara de Pare-
des, Alexandre Almeida, e do vereador da Pro-
teção Civil, Elias Barros. 

A viatura foi oferecida à corporação pela 
empresa Florêncio e Silva, mas foi apadrinha-
da por elementos da direção da associação 
humanitária, que conseguiram arranjar cerca 
de 70 mil euros para restaurar a viatura.

Durante a cerimónia foram também pro-
movidos vários bombeiros do corpo ativo e 
homenageado o trabalho do comandante e 
da direção presidida por Miguel Ferreira, que 
foi reeleita, no passado dia 21, para um se-
gundo mandato. 

Nova viatura vem
colmatar necessidade

Durante a cerimónia foram entregues 
votos de louvor ao corpo ativo e à direção 
pelo trabalho realizado na organização de 
um evento solidário que juntou mais de 500 
pessoas e também ao comandante da corpo-
ração José Freitas, “cujo trabalho é sobeja-
mente conhecido por todos”.

“É um orgulho ter a comandar este 
quartel o formador que teve a melhor 
classifi cação, a nível nacional, no curso de 
formadores da Escola Nacional de Bombei-
ros”, frisou o presidente da assembleia-geral, 
Francisco Leal.

Emocionado, o comandante José Freitas 
agradeceu aos bombeiros do corpo ativo, 
do quadro de honra e também aos “homens 
sem farda” que integram a direção. “Para eles 
nunca há obstáculos, há desafi os a superar. 
E está à vista de todos que esses desafi os 
são sempre superados em benefício desta 
casa”, sublinhou o comandante, agradecendo 
às entidades e particulares que têm ajudado 

vai contribuir para a compra do terreno onde 
será construído o novo quartel.

“Já celebramos um contrato promessa 
de compra e venda do terreno que vai aco-
lher o novo quartel dos bombeiros volun-
tários de Lordelo. E só mesmo com o apoio 
de uma instituição como A Lord, que já nos 
disponibilizou a verba para pagar o terre-
no, é que isto é possível”, acrescentou o diri-
gente, pedindo também o apoio da autarquia 
e das empresas para concretizar um sonho 
antigo da instituição.

Em resposta, o presidente da câmara, 
Alexandre Almeida, garantiu que a autarquia 
vai disponibilizar, já no próximo ano, cerca de 
200 mil euros para iniciar as obras do novo 
quartel, verba que poderá ser reforçada à 
medida que forem melhorando as condições 
fi nanceiras do município.

Direção reeleita já pensa 
no novo quartel 

A direção da associação humanitária dos 
bombeiros voluntários de Lordelo foi recon-
duzida, pelos associados, por mais três anos. 
Nas eleições do passado dia 21 de dezembro 
foi a votos uma única lista, a liderada por Mi-
guel Ferreira. Francisco Leal mantém-se na 
presidência da Assembleia-geral e Jorge Fer-
reira no Conselho Fiscal.

Neste novo mandato, Miguel Ferreira 
promete uma ambição renovada para servir 
ainda melhor a instituição. Os objetivos são 
manter a aposta na formação dos bombeiros 
e avançar com a construção do novo quartel 
da corporação.

O edifício será construído num terreno 
situado em frente ao atual posto da GNR de 
Lordelo, que já foi comprado pelo instituição. 
“Vamos marcar a escritura para breve e 
depois avançar com a limpeza do terreno 
para percebermos melhor o que poderá 
ser construído naquela área. Temos enge-
nheiros e arquitetos na direção e o con-
tributo deles será importante para que a 
obra seja feita de forma efi caz e rápida”, 
explicou o presidente, garantindo que será 
feito um esforço para concretizar o projeto 
até 2020, ano em que a instituição comemora 
as bodas de ouro. 

a instituição a adquirir novos equipamentos, 
como o novo Tanque Tático Urbano de Abas-
tecimento, que “vem colmatar uma lacuna 
no parque de veículos, principalmente no 

combate a incêndios”.
O presidente da direção deixou um agra-

decimento especial à Cooperativa A Lord, que 
ajudou a pagar o restauro da nova viatura e 
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Empresa de Paredes
homenageada

com Prémio
AMP Empreendedor
►A Wewood foi distinguida pela sua ação inovadora e dinâmi-
ca empreendedora considerada relevante para o desenvolvi-
mento do território.  

A 
EMPRESA WEWOOD, de Pare-
des, foi agraciada, no passado 
dia 19 de dezembro, com o 
Prémio AMP Empreendedor, 
que distingue projetos inova-

dores que contribuem para o desenvolvi-
mento do território. 

O empresário Salvador Gonzaga, CEO 
da Wewood - Portuguese Joinery, empresa 
dedicada a produzir mobiliário de autor, 
recebeu das mãos do presidente da câma-
ra de Paredes, Alexandre Almeida, o pré-
mio AMP Empreendedor, numa cerimónia 
que teve lugar no Terminal de Cruzeiros 
de Leixões, em Matosinhos, e que contou 
com a presença do presidente da Área 
Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor 
Rodrigues, e do presidente da Associação 
Empresarial de Portugal, Paulo Nunes de 
Almeida.

O Prémio Metropolitano de Empreen-

dedorismo destina-se a “homenagear 
publicamente personalidades que se te-
nham destacado pela sua ação inovado-
ra e dinâmica empreendedora, que seja 
considerada relevante para o desenvol-
vimento do território, da economia e 
da sociedade da Área Metropolitana do 
Porto, cujo exemplo de superação e de 
inovação é fonte de inspiração para a co-
munidade em geral”.

Trata-se de um prémio, de valor simbó-
lico, inserido no projeto SIAAC Intermunici-
pal denominado “Start & Scale” que a AMP 
se encontra atualmente a executar, com o 
apoio do Norte 2020. Nesta primeira edi-
ção foram distinguidas 17 empresas, uma 
em cada município da Área Metropolitana 
do Porto (AMP).

Recorde-se que a Wewood – Portugue-
se Joinery foi fundada em 2010, pela Mó-
veis Carlos Alfredo, traduzindo-se numa 
marca que “desenha e produz mobiliário 
focado no carácter da madeira”.
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O 
MUNICÍPIO DE PARE-
DES vai apoiar o Cen-
tro Social e Paroquial 
de Vilela na aquisição 
de uma viatura adap-

Câmara apoia Centro Social
de Vilela na aquisição
de viatura adaptada

►O protocolo prevê uma comparticipação do município de seis mil euros.

tada, com sistema de fixação para 
três cadeiras de rodas, elevador e 
degrau elétrico.

O protocolo, que prevê uma com-
participação de seis mil euros, foi as-
sinado no passado dia 20 dezembro, 
pelo presidente do Centro Social e 
Paroquial de Vilela, Padre Paulo Pinto 

e o presidente da câmara, Alexandre 
Almeida, que considera esta “viatura 
fundamental à gestão do dia-a-dia 
da instituição e uma mais-valia 
para os utentes e funcionários”.

Segundo a autarquia, a viatura 
transformada e devidamente legali-
zada ascende a 41 mil euros.

HELENA NUNES
— texto —

S
ETE HOMENS ENCAPUZA-
DOS assaltaram, no passa-
do dia 18 dezembro, o café 
Uige, situado na Rua Central 

de Mouriz, Paredes. Os ladrões con-
seguiram levar cerca de 400 euros 
em notas, tabaco, bebidas, um ba-
calhau e outros bens.

O assalto aconteceu ao início da 
noite, altura em que apenas se encon-
travam no café os proprietários, um 
casal na casa dos 60 anos. Três enca-
puzados entraram no estabelecimen-
to com uma caçadeira e exigiram di-
nheiro. O proprietário do espaço ten-
tou resistir apontando uma faca aos 

U
M CORPO, totalmente 
carbonizado e irreconhe-
cível, foi encontrado no 
interior de um carro, no 

passado domingo, dia 16 dezem-
bro, na freguesia da Sobreira, con-
celho de Paredes. A descoberta foi 
feita por populares.

Os bombeiros foram chamados, 
por volta das 20 horas, para combater 
um incêndio num carro, mas quando 
chegaram ao local depararam-se com 
o corpo já carbonizado no interior da 

Sete encapuzados
assaltaram café em Mouriz
►Ladrões levaram cerca de 400 euros, bebidas,
    tabaco e outros bens e ainda agrediram
    o proprietário do estabelecimento.

ladrões, mas acabou por ser agredido.
Já com os proprietários imobi-

lizados, outros dois encapuzados 
entraram no estabelecimento para 
ajudar a encontrar objetos de valor, 
enquanto outros dois ficaram do 
lado de fora, a vigiar a porta.

Os ladrões conseguiram fugir 
sem que nenhum vizinho se aper-
cebesse de nada, levando com eles 
cerca de 400 euros, bebidas, tabaco, 
seis anéis e um bacalhau. O proprie-
tário de café foi assistido no hospi-
tal, na sequência das agressões.

O caso está a ser investigado 
pela PJ do Porto.

Cadáver carbonizado
encontrado dentro

de um carro na Sobreira
►O corpo foi encontrado dentro da viatura
    queimada numa zona de mato, no lugar de
    Casconha, na freguesia da Sobreira.

viatura, situada numa zona de mato, 
isolada, no lugar de Casconha.

Fonte daquela corporação ga-
rantiu ao PAREDENSE que foi en-
contrada no chão, próxima ao veí-
culo, uma carteira com documentos 
que podem pertencer à vítima. As 
autoridades suspeitam que se tra-
ta de um homem, com cerca de 30 
anos, morador da zona. 

A Polícia Judiciária esteve no 
local a recolher indícios que permi-
tam apurar o que aconteceu.

A 
CÂMARA DE PAREDES 
entregou 56 bolsas de 
estudos do ano letivo 
de 2017/2018, no va-
lor de 29.400 euros, a 

jovens estudantes do concelho de 
Paredes. A cerimónia realizou-se no 
passado dia 17 dezembro, no salão 
nobre dos Paços do Concelho, com 
o presidente da autarquia, Alexan-
dre Almeida, a entregar os cheques 

Autarquia entregou
56 bolsas de estudo

aos jovens estudantes.
No 10.º, 11.º e 12.º anos de 

escolaridade foram entregues 36 
bolsas de estudo, cada uma no 
valor de 150 euros e no ensino su-
perior 15 bolsas de estudo, de mil 
euros. Aos operacionais e filhos 
de bombeiros e da cruz vermelha 
foram entregues dois cheques no 
valor de mil euros. 

No próximo ano o executivo 
pretende alargar o número de bol-
sas a atribuir, de forma a abranger 
mais candidatos. 
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O 
BALCÃO DE ATENDIMENTO 
PERMANENTE DE PAREDES do 
Instituto do Emprego e Formação 
Profi ssional (IEFP), instalado no 
Largo da Feira, já está em funcio-

namento e vai aproximar os cidadãos desem-
pregados e as empresas do concelho, evitando 
deslocações ao Centro de Emprego de Valongo.

Na cerimónia de inauguração, o Secretário 
de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, apon-
tou o balcão de Paredes do IEFP como um ex-
celente exemplo do trabalho que o Governo 
tem vindo a realizar para reforçar a relação do 
IEFP com os diferentes agentes, desemprega-

Secretário de Estado inaugurou balcão
de atendimento IEFP Paredes

►Miguel Cabrita garantiu que o novo espaço será importante para aprofundar a relação com o tecido empresarial e dar respostas
     de emprego aos cidadãos.
►No último ano, o desemprego no concelho caiu 25%, mas ainda existem cerca de três mil pessoas sem trabalho.

PUB

Especialidas: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto

Rua D. Gabriel de Sousa, n.º 415 - PAREDES (Junto ao Continente e em frente ao MaxMat)
Tlfs. 255 777 080 / 911 191 700 / 967 436 506  ●  tabernaanimar@gmail.com

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

Serviço para fora de frango e costelinhas na brasa

dos, empresas e câmaras municipais.
“Este balcão é um excelente exemplo 

desse trabalho. Paredes é um concelho que 
exprime bem aquela que tem sido a dinâ-
mica do país e também da região do ponto 
de vista do emprego”, sublinhou o gover-
nante, referindo que o desemprego registado 
no concelho caiu mais de 25% no último ano.

Para Miguel Cabrita esta redução, supe-
rior à média nacional, deve-se, sobretudo, ao 
“sinal do dinamismo económico das em-
presas, ao clima de confi ança que existe 
a nível nacional, às políticas que têm sido 
implementadas para fomentar esse clima 
de confi ança, mas, também, à ação dos 
gentes locais, nomeadamente, da câmara 
de Paredes, que tem desenvolvido junto 

dos empresários um esforço no sentido de 
atrair novos investimentos e novas empre-
sas e alargar a base das já existentes”.

Ainda assim, acrescentou o governante, 
continuam a existir desafi os coletivos, para 
dar resposta às necessidades de emprego de 
cerca de três mil desempregados registados 
no concelho, sobretudo pessoas mais enve-
lhecidas e com baixas qualifi cações. 

“A criação destes serviços é uma mais-va-
lia para o concelho”, sublinhou também o pre-
sidente da câmara municipal, já que “possibili-
tam aprofundar a qualidade de parceiro na-
tural do tecido empresarial, das associações, 
da autarquia, das instituições e dos habitan-
tes da cidade, contribuindo para a procura de 
respostas inovadoras em termos de emprego 

e de qualifi cação de recursos humanos”.
Apesar do caminho positivo que o conce-

lho fez para reduzir o desemprego, Alexandre 
Almeida lembrou que “as empresas conti-
nuam a precisar de mão-de-obra especia-
lizada e a autarquia tem estado atenta a 
esta realidade”.

O executivo pretende manter em funciona-
mento os três Gabinetes de Inserção Profi ssio-
nal instalados em Rebordosa, Baltar e no sul do 
concelho e avançar, no início do próximo ano, 
com uma candidatura para criar e recuperar 
outros gabinetes, de forma a apoiar as empre-
sas que necessitam de recrutar novos funcioná-
rios e também dar apoio a jovens e adultos no 
desenvolvimento do seu percurso de inserção 
ou reinserção profi ssional. 

Miguel Cabrita, Secretário de Estado do Emprego Alexandre Almeida, presidente da Câmara Municipal de Paredes
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A 
saúde e higiene íntima feminina tem, cada vez 
mais, deixado de ser tabu. No entanto, existe ainda 
muito desconhecimento no que diz respeito a este 
tema. Vários fatores (extrínsecos e intrínsecos) po-
dem interferir com o bem-estar genital feminino. 

A atividade sexual, tipo de alimentação, vestuário, estado 
hormonal, emocional e hábitos de higiene são fatores re-
conhecidos como importantes para o bem-estar e, em cer-
tos casos, causar vários distúrbios genitais.

A morfologia e fi siologia da vulva e da vagina mudam 
ao longo da vida. Durante as diferentes fases da vida da 
mulher (puberdade, ciclo menstrual, gravidez e menopau-
sa) surgem importantes variações infl uenciadas principal-
mente pelo estado hormonal. As diferentes condições fi sio-
lógicas e variáveis, como o uso de agentes contracetivos, 
a frequência do coito, o duche vaginal, o uso de pensos 
diários e desodorizantes vaginais, a utilização de antibió-
ticos ou outros medicamentos com atividade imune ou 
endócrina, infl uenciam a composição do meio. O défi ce ou 
excesso de higiene, a utilização de produtos inapropriados 
e relações sexuais desprotegidas alteram as defesas locais 
e também propiciam o ataque de doenças que podem cau-
sar infeções pélvicas, comprometimento da fertilidade, 
entre outros.

É extremamente importante observar com regulari-
dade as reações que o seu corpo apresenta. É importan-
te que as mulheres conheçam a sua própria anatomia. 
Para isso, as mulheres devem criar hábitos como o uso de 
um espelho, para poderem analisar com detalhe a região 
genital, sobretudo em situações de alterações sintomáti-
cas. Não é aconselhada a introdução de produtos na vagi-
na, exceto sob prescrição médica. As zonas a lavar devem 
ser a zona púbica, virilhas, vulva (grandes e pequenos lá-
bios) e a região perianal.

Podem surgir dúvidas referentes ao modo de como 
fazer uma limpeza correta, à frequência, aos produtos de 
higiene adequados, e até mesmo de como proceder em 
situações específi cas. O conhecimento sobre o assunto é 
importante para evitar que a mulher sofra complicações 
facilmente prevenidas.

Por vezes é necessário conversar com um profi ssional 
de saúde para estabelecer uma rotina adequada às carac-
terísticas do seu organismo.

É, também, extremamente importante que desde 
cedo jovens, mulheres, sejam orientadas por um espe-
cialista (ginecologista). Uma grande parte da popula-
ção feminina, visita um ginecologista apenas após o iní-
cio da vida sexual, mas é recomendado que a primeira 
consulta seja feita antes. O acompanhamento hormonal, 
métodos contracetivos, ciclos menstruais e higiene íntima 
são orientações importantes que devem ser dadas pelo 
médico ginecologista. A prevenção é o melhor tratamento.

ENFERMEIRA SUSANA ALVES
CLÍNICAS NUNO MENDES  |  Departamento de Saúde Íntima

Importância
da Saúde

Íntima Feminina

Festa de Natal
encheu auditório

do Hospital Padre Américo
►A iniciativa proporcionou momentos de convívio e de partilha às crianças e utentes
    internados nesta unidade hospitalar.

O 
CENTRO HOSPITALAR do Tâmega e 
Sousa (CHTS) realizou, no dia 15 de de-
zembro, a já tradicional Festa de Natal 
dos utentes. O auditório do Hospital Pa-
dre Américo, em Penafi el, encheu para 

uma tarde de música, dança, malabarismos, histórias 
de encantar, pinturas faciais, modelagem de balões e 
muita alegria.

“O centro hospitalar quer fazer parte da vida 
das pessoas e são estes momentos de convívio e de 
partilha que nos fazem estar mais perto da comu-
nidade”, afi rmou Carlos Alberto, presidente do Conse-
lho de Administração do CHTS, no início da festa.

Na plateia estiveram crianças, utentes internados 
e familiares. No fi nal, não faltou a visita do Pai Natal 
com presentes para entregar. Os doentes internados, 
que não puderam descer até ao auditório, acompa-
nharam a festa através do canal interno de televisão 
do hospital.

O cantor Marcus, o Grupo Cantaria, a concorrente 
do “The Voice” Alícia Correia, o Grupo Coral Juvenil de 
Rio de Moinhos, a dupla Marta e Joana e a Cantata do 
Conservatório do Vale do Sousa fi zeram o espetáculo, 
numa tarde animada também pelo malabarista Rui 
Fernandes e pela contadora de histórias infantis Au-
gusta Santos.

Já no Hospital de Amarante a Festa de Natal reali-
zou-se no dia 18, com animação a cargo de Ana Isabel, 
Joana Miranda e Hélio Monteiro, Rui Fontelas, João Car-
los, Beatriz Teixeira, Mágico Karnery e Palhaço Russo. 
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SOLUÇÕES DE CONFIANÇA
A agência de Rebordosa beneficia de uma vasta rede de parceiros e tem as melhores
     soluções para todo o tipo de seguros. 

Rebordosa

Visite a DS Seguros e comprove!
Av. Bombeiros Voluntários, n.º 219 - REBORDOSA

A 
DS SEGUROS RE-
BORDOSA é um pro-
jeto comum de Manuel 
Carvalho e Bruna Oli-
veira, pensado, ao lon-

go de mais de um ano, para respon-
der às necessidades da freguesia e 
do concelho. 

A agência abriu há cerca de três 
meses, em Rebordosa, mas não tem 
uma área geográfica definida e tra-
balha com clientes de norte a sul do 
país. Dois meses após abertura, já 
tinham alcançado os objetivos pro-
postos, garantem os proprietários.

A loja foi inaugurada a 14 de se-
tembro, numa cerimónia que con-

tou com a presença do presidente da 
câmara de Paredes, Alexandre Almei-
da, de elementos da junta de fregue-
sia, do coordenador nacional da DS 
Seguros e do diretor regional, assim 
como familiares, amigos, clientes e 
fornecedores.

A DS Seguros Rebordosa tem fir-
mado diversas parcerias com outras 
empresas, como a ‘Prevent Fire’,- que 
permitiu aumentar as vendas num 
raio de 40% -, stands de automóveis, 
clínicas dentárias, entre outros.

A DS Seguros Rebordosa é, tam-
bém, parceira nos seguros de vida 
e crédito habitação. O diretor da 
agência, Manuel Carvalho, tem co-
nhecimentos de direito e está a tirar 
o curso de solicitadoria, consegue in-
terceder junto dos bancos para retirar 
os seguros de vida para a sua própria 
mediação.

Numa parceria com a DS Crédi-
to, a agência consolidou também 
soluções para crédito habitação, 
créditos pessoais, créditos de in-
vestimento para empresas e trans-
ferências de créditos entre bancos, 
com taxas mais rentáveis e consul-
toria a custo zero, garantindo que 
o cliente não paga para transferir o 
seu crédito.

Na área do imobiliário e obras de 
remodelação, a DS Seguros também 
formalizou uma parceria com a Deci-
sões Soluções 360, para assegurar to-

das as necessidades do cliente que 
pretende construir ou remodelar 
uma casa, desde a aquisição do ter-
reno e elaboração do projeto, até ao 
último copo em cima da mesa.

Neste mercado da mediação de 
seguros cada vez mais agressivo, 
com preços esmagados e comissões 
geridas aos cêntimos, a DS Seguros 
tem recebido diariamente novos 
clientes e concretizado 90% dos ne-
gócios, graças a uma vasta gama de 
soluções em 14 companhias de se-
guro diferentes.

PUBPUB
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INEM aprovou voto de louvor póstumo à enfermeira de Baltar

PUB
PUB

Rua Serpa Pinto, 129 LJ 11  |  4580-204 PAREDES
Telf./Fax.: 255 783 633  ●  Telm.: 913 660 844 | 914 613 916
geral@fmferraz.pt  ●  www.fmferraz.pt

►O voto de louvor foi atribuído aos quatro elementos da equipa do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica que perderam a vida no acidente em Valongo.
►O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em Baltar no funeral de Daniela Silva que juntou centenas de pessoas.

C
ARÁTER, LEALDADE, 
RESPONSABILIDADE, 
ESPÍRITO DE SACRIFÍ-
CIO E ESPÍRIO DE MIS-
SÃO são algumas das 

qualidades destacadas pelo Conse-
lho Diretivo do Instituto Nacional 
de Emergência Médica (INEM) num 
voto de louvor, a título póstumo, 
que atribuiu aos quatro elementos 
da equipa do Serviço de Helicóp-
teros de Emergência Média que 
perderam a vida no acidente no 
sábado, dia 15 de dezembro, em 
Valongo. Entre eles estava Daniela 
Silva, enfermeira de Baltar, de 34 
anos, que durante vários anos foi 
bombeira na corporação daquela 
freguesia.

No funeral da jovem, realizado 
no dia 18 de dezembro, em Baltar, 
esteve presente o Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa 
acompanhado da Ministra da Saú-
de, Marta Temido.

O corpo da jovem enfermei-
ra saiu do quartel dos bombei-
ros voluntários de Baltar ao final 
da manhã e foi em cortejo até à 
igreja da freguesia. Depois da 
missa houve palmas à passagem 
do cortejo fúnebre em direção 

ao cemitério, onde se realizou o 
enterro, em ambiente de grande 
consternação.

Apesar da chuva intensa, a ce-
rimónia foi presenciada por diver-
sos familiares, amigos, populares 
e forças de socorro, destacando-se 
diversos elementos do INEM, bom-
beiros de várias corporações da re-
gião, elementos da Cruz Vermelha, 
membros da GNR e das forças espe-
ciais de bombeiros. 

No local estiveram ainda os 
presidentes das câmaras de Pa-
redes, Valongo e Gondomar, e 
também o presidente da Liga dos 
Bombeiros Portugueses, Jaime 
Marta Soares.

A aeronave
colidiu com torre 
de transmissão

A avaliação preliminar do Ga-
binete de Prevenção e Investiga-
ção de Acidentes com Aeronaves 
e Acidentes Ferroviários, indica 
que o helicóptero do INEM coli-
diu com uma torre de transmissão 
rádio. A investigação da unidade 
de aviação civil do GPIAAF classi-
fica o acidente como de “impacto 
sem probabilidade de sobrevi-
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►O voto de louvor foi atribuído aos quatro elementos da equipa do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica que perderam a vida no acidente em Valongo.
►O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve em Baltar no funeral de Daniela Silva que juntou centenas de pessoas. DANIELA MORREU A AJUDAR OS OUTROS

D
ANIELA ALEXANDRA 
OLIVEIRA E SILVA, 34 
anos, natural de Baltar, 
foi uma das quatro víti-

mas da queda de um helicóptero 
do INEM na Serra de Santa Justa, 
em Valongo. 

O acidente aconteceu quando 
a aeronave regressava à base, em 
Macedo de Cavaleiros, após ter 
realizado uma missão de emer-
gência médica de transporte de 
um doente grave (uma mulher de 
76 anos) para o Hospital de Santo 
António, no Porto.

A bordo do helicóptero se-
guiam também o médico Luís 

Veja, o piloto João Lima e o copi-
loto Luís Rosindo. Os destroços da 
aeronave só foram encontrados de 
madrugada e os corpos das vítimas 
retirados ao fi nal da manhã de do-
mingo, dia 16 dezembro.

 A tragédia motivou inúmeras 
manifestações de pesar e deixou 
em choque a corporação de bom-
beiros de Baltar, onde Daniela Silva 
tinha sido voluntária desde os 14 
anos de idade. 

Por razões profi ssionais, a enfer-
meira, tinha deixado a corporação 
no início deste ano, mas continua-
va a ser tratada como bombeira da 
casa. “Era muito acarinhada pelos 

bombeiros”, garan-
tiu o comandante 
Delfi m Cruz. 

A notícia da que-
da do helicóptero 
foi recebida pelos 
colegas, bombeiros, 
durante o jantar de 
Natal, em que par-
ticipavam o pai e a 
irmã da jovem, que 
também são bom-
beiros da corpora-
ção. A festa termi-
nou assim que se 
soube da queda do 
helicóptero, na zona 
de Valongo.

Daniela Silva é 
recordada pelos ami-
gos e colegas mais 
próximos como uma 
pessoa exigente, 
dedicada e rigorosa 
consigo mesma. A 
jovem de Baltar tinha 
o sonho de trabalhar 
na emergência médi-
ca e era desde maio, 
deste ano, enfermei-
ra do INEM.

Ao longo da úl-
tima semana foram 
partilhadas nas re-
des sociais várias 
mensagens de luto. 
Também nesta rede 
social vários elemen-

tos do INEM colocaram nas suas 
molduras uma faixa negra em si-
nal de luto. 

Daniela Silva era também 
formadora na Escola Nacional de 
Bombeiros, fez parte da ambu-
lância de Suporte Imediato de 
Vida (SIV) em Moura, na região do 
Alentejo, tendo depois trabalha-
do no hospital de Amarante, tam-
bém na ambulância de Suporte 
Imediato de Vida.

Há cerca de cinco anos que 
a enfermeira estava no INEM do 
Porto, onde fazia meio aéreo e Su-
porte Imediato de Vida.

vência”. 
A Autoridade 

Nacional de Prote-
ção Civil concluiu 
que houve falhas 
na operação de 
socorro, tanto por 
parte da Navega-
ção Aérea de Por-
tugal, responsável 
pela gestão do trá-
fego aéreo, como 
do CONOR (112). 

O relatório da 
investigação foi en-
viado entretanto à 
Procuradoria-Geral 
da República, que 
também instaurou 
um inquérito para 
apurar as circuns-
tâncias do aciden-
te, estando a inves-
tigação a cargo do 
Ministério Público 
do Departamento 
de Investigação e 
Ação Penal (DIAP) 
do Porto.
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►A data foi assinalada, de forma simbólica, com a apresentação das equipas de formação do clube, onde jogam
     cerca de 330 atletas. 

94.º Aniversário do
UNIÃO SPORT CLUBE DE PAREDES

MOMENTOS QUE MARCARAM
A ÉPOCA 2017 / 2018

O 
USC DE PAREDES 
celebrou, no passado 
dia 13 de dezembro, 
quinta-feira, o seu 94.º 
aniversário. As come-

morações iniciaram-se de forma 
simbólica, com a apresentação 
das equipas da formação do clube, 
onde jogam cerca de 330 atletas, 
no intervalo do jogo U.S.C. Paredes 
x Penalva do Castelo, com o cantar 
dos parabéns e com oferta de bolo 
de aniversário a todos os presentes. 

O jogo da 15.ª Jornada, Série B, 
época 2018/2019, terminou com a 
vitória do União de Paredes por 2 – 
0, subindo ao 4.º lugar da Série B, do 
Campeonato de Portugal.

A cerimónia realizada na Cidade 
Desportiva de Paredes foi a primeira 
de várias iniciativas que estão a ser 
preparadas pela direção para assi-
nalar os 94 anos com aqueles que 
fazem o clube crescer todos os dias.

Em fevereiro de 2019 deverá 
ser realizado um jantar de gala, 
bem como outros eventos, como 
o Torneio dos Laranjinhas, que vai 
envolver os atletas mais novos da 
formação.

O programa das comemorações 
terminará apenas no final da época, 
com a habitual gala do desporto, 
onde o clube distingue atletas e di-
rigentes. 

Secção
de basquetebol

vai ser reativada

A subida aos Nacionais será 
sempre um dos momentos marcan-
tes nos 94 anos do Paredes. Mas a 
verdade é que a atual direção tem 
dado passos importantes no senti-

do de reativar outras modalidades 
que fazem parte da história do clu-
be, como é o caso do hóquei em pa-
tins, cuja secção foi reativada esta 
época. 

Além da equipa sénior, que dis-
puta o Campeonato Nacional da 
3.ª Divisão, o clube tem ainda 60 
atletas na formação, divididos pelas 
equipas de sub-11, sub-13 e sub-15.  

Este ano o União pretende rea-
tivar outra modalidade histórica, o 
basquetebol. O departamento será 
dirigido por Raul Santos, ex-jogador 
de basquetebol do FC do Porto, que 
também passou pelo Paredes e re-
presentou a Seleção Nacional. 

“Vamos começar com os trei-
nos de captação para tentar criar 
duas equipas da formação”, ga-
rantiu o presidente do clube, não 
fechando a porta a outros projetos 
desportivos, desde que existam 
pessoas com vontade de ajudar.

De salientar que o Paredes tem 
também uma secção de futsal, com 
duas equipas de juvenis e juniores 
além do plantel sénior que disputa 
a 2.ª Divisão Nacional. 

Mesmo com 94 anos de vida, o 
clube continua a demonstrar uma 
grande dinâmica, embora lute para 
ultrapassar várias dificuldades, no-
meadamente do ponto de vista 
das infraestruturas. “Tem sido im-

portante a aproximação que fize-
mos à cidade e às pessoas, com o 
intuito de resgatar o vínculo que 
foi perdido quando fomos para 
a cidade desportiva. O Paredes 
é o clube mais representativo do 
concelho, fruto da grande quan-
tidade de atletas que tem e das 
pessoas que estão envolvidas no 
projeto e, por isso, merecia efe-
tivamente ter outras condições, 
por exemplo na cidade despor-
tiva”, refere o dirigente, admitindo 
que existe uma promessa da autar-
quia para melhorar, no próximo ano, 
as condições daquele complexo.

António Pedro Silva reconhece 
que, ao longo destes anos, “o Pare-
des passou por bons e maus mo-
mentos, mas teve sempre a capa-
cidade de se reinventar, graças à 
enorme força de vontade de mui-
tas pessoas que não deixaram o 
projeto morrer”. 

“Nesta data especial, não 
posso deixar de prestar o meu 
reconhecimento a todos aqueles 
que fizeram parte da história do 
clube, desde os fundadores aos 
sócios, e que ao longo destes 94 
anos contribuíram sempre com 
paixão, dedicação e um grande 
espírito altruísta para o cresci-
mento da instituição”, acrescen-
tou.
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Miguel Salgueiro e Sandra dos Santos
venceram em Rebordosa

►A terceira etapa da Taça de Portugal de Ciclocrosse foi disputada no parque do Rio Ferreira e juntou mais de 120 participantes.

O
S ATLETAS Miguel Sal-
gueiro (Sicasal Cons-
tantinos/Delta Cafés) e 
Sandra dos Santos (CC 
Périgueux Dordogne) 

venceram a terceira etapa da Taça de 
Portugal de Ciclocrosse, disputada no 
passado dia 16 de dezembro, no par-
que do Rio Ferreira, em Rebordosa.

A prova contou com mais de 
120 participantes, entre atletas por-
tugueses e espanhóis. 

Miguel Salgueiro venceu a cor-
rida de elite masculina e reforçou o 
estatuto de comandante da classifi-
cação geral da Taça. O corredor cor-
tou a meta isolado e deixou o ad-
versário mais próximo, Márcio Bar-
bosa (Aviludo-Louletano-Uli), a 20 
segundos de diferença. Em terceiro 
ficou Vítor Santos (Quinta das Arcas/
Jetclass/Xarão), a 34 segundos.

No setor feminino, a grande 
vencedora foi a lusodescendente 
Sandra dos Santos, que quebrou 
o domínio de Isabel Caetano na 
primeira corrida da época em Por-
tugal. Em segundo ficou Raquel 
Queirós (Quinta das Arcas/Jetclass/
Xarão), a 43 segundos e em terceiro 
Isabel Caetano, a 1m49s.

Entre os sub-23, Ana Santos 
(ASC/Focus Team/Vila do Conde) 

somou a terceira vitória e nos junio-
res Diogo Neves (BTT Loulé/Elevis) 
regressou ao topo da geral, após 
vencer em Rebordosa.

Nos cadetes venceram Tomás 
Sacramento (Maiatos/Reabnorte) e 
Laura Simão (BTT Loulé/Elevis). O 
melhor em master 30 foi Augusto 
Midão (Rompe Trilhos/Apcar), mas 
o colega de equipa Rogério Matos 
segurou a primazia na Taça. 

Hugo Moreira (Clube Desportivo 
em Movimento) impôs-se em mas-
ters 40, mas não incomodou Afonso 
Ferreira, que segue destacado no 
topo da geral. Também em masters 
50 a vitória em Rebordosa e o pri-

meiro lugar na Taça tiveram prota-
gonistas diferentes, António Sousa 
e António Moreira, respetivamente.

A master 30 Andreia Freitas (BTT 
Loulé/Elevis), a master 40 Flávia Viei-
ra (Quinta das Arcas/Jetclass/Xarão) 
e o master 60 João Pinto (Boavista/
Servigás/Duobike/Nast) voltaram 
a correr sem adversários nas res-
petivas classes. Lucas Ferreira (Bila 
Bikers/Carnes Silva/Cycles Oliveira) 
foi o melhor juvenil em Rebordosa. 

O calendário nacional de ciclo-
crosse continua no dia 6 de janeiro, 
na Quinta do Conde, Sesimbra, local 
onde será disputada a quarta etapa 
da Taça de Portugal. 

Ruben Sousa triunfou na
São Silvestre de Ponta Delgada

►O atleta já integrou a secção de atletismo da Casa Benfica em Paredes e
     venceu a prova principal de 6,2 quilómetros.

R
ÚBEN SOUSA foi o grande 
vencedor da 55.ª edição da 
Corrida de São Silvestre de 
Ponta Delgada, Açores. A pro-

va foi disputada no passado dia 15 de 
dezembro e juntou várias dezenas de 
atletas.

O ex-atleta da secção de atletismo 
da Casa do Benfica em Paredes, que 

atualmente representa o Sporting 
Clube de Portugal, venceu a prova 
principal (6,2 Km) no escalão sénior, 
com o tempo 17m59’s. Em segun-
do ficou Vítor Oliveira (Maia), com 
18m02’s e em terceiro Luís Mendes 
(Maia), com 18m03’s.

Entre as mulheres a vencedora foi 
Carla Reis (SL Benfica), quer cortou a 

meta em 20m59’s. Ana Cabecinha 
(Clube Oriental Pichão) foi terceira, 
com 21m02’s e Sara Carvalho foi ter-
ceira, com 21m06’s.

A Corrida de São Silvestre de Ponte 
Delgada é uma das míticas provas de 
fim de ano realizada em Portugal e jun-
ta, todos os anos, alguns dos melhores 
atletas portugueses da modalidade. 
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Três pódios no Torneio Juvenil do Norte
►A secção de atletismo da Casa do Benfica em Paredes participou com oito atletas e obteve resultados positivos nas provas de
     800 metros.

Grande Prémio de Atletismo
realiza-se no próximo dia 5 de janeiro

►O Grande Prémio da Casa do Benfica em Paredes irá realizar-se em simultâneo com o campeonato regional de corta-mato.

A SECÇÃO DE ATLETIS-
MO DA CASA DO BEN-
FICA EM PAREDES 
participou no Torneio 

Juvenil do Norte, que se realizou 
em Lousada, no passado dia 15 de 
dezembro. 

“Apesar das condições me-
teorológicas adversas, foi um 
torneio muito participado e 
competitivo, com um grande 
número de clubes e atletas pre-
sentes”, refere a Associação de 
Atletismo do Porto, na nota pu-
blicada na sua página da internet.

Os oito atletas que estiveram 
em representação da Casa do 
Benfica em Paredes participaram 

nas provas de 800 metros e alcan-
çaram resultados positivos.

Marisa Cunha foi primeira 
classificada na prova de 800m 
série 2, com o tempo 2.35,56’s, 
em segundo ficou Bruna Cunha, 
com 2.36,09’s e em quarto Cláudia 
Mendes, com 2.37,49’s.

Na série 1, Sofia Sousa foi 
quinta classificada, com 2.25,90’s 
e Inês Magalhães terminou em 
sexto, com 2.27,07’s. 

Na prova masculina, série 3, 
André Lopes foi terceiro, com 
2.19,15’s, em sexto ficou André 
Ferreira, com 2.22,03’s e em déci-
mo Hélder Ferreira, com 2.33,04’s.

 A prova foi organizada pela 
Associação de Atletismo do Porto 
e juntou mais de 230 atletas, em 
representação de 37 clubes.

HELENA NUNES
— texto —

O PARQUE DA CIDADE DE PAREDES vai 
receber, no sábado, dia 5 janeiro, a 18.ª 
edição do Grande Prémio de Atletismo da 
Casa do Benfica em Paredes e o Campeo-

nato Regional de Corta-mato. 
A prova vai ser organizada pela Associação de 

Atletismo do Porto, em colaboração com a câmara 
municipal e a Casa do Benfica em Paredes.

O campeonato regional de corta-mato vai 
abranger os escalões de infantis, iniciados, juvenis, 
juniores, seniores e veteranos, sendo que nestes três 
últimos escalões as classificações contam também 
para o Grande Prémio da Casa do Benfica em Pare-
des.

Em todos os escalões haverá classificações in-
dividuais e coletivas, exceto para o escalão de ben-
jamins A e B, em que só haverá classificação indivi-
dual.

As provas terão início às 14 horas e as distâncias 
variam entre os 600 metros, para benjamins A e os 
quatro mil metros para juvenis, juniores e veteranos.
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Agrupamento de Escolas Daniel Faria - Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

N
o dia 14 de dezembro de 2018, último dia do 1.º pe-
ríodo, realizou-se o corta-mato escolar, tal como nos 
anos transatos. A prova, destinada aos escalões mas-
culinos e femininos: infantis A e infantis B, iniciados, 

juvenis e juniores, foi marcada pela forte adesão dos alunos 
do Agrupamento. 

Durante todo o percurso, os alunos participantes tiveram 
o apoio quer dos colegas, quer dos professores, que os aplau-
diram efusivamente. No final, na cerimónia de entrega dos 
medalhões, que decorreu no gimnodesportivo da escola bá-
sica de Baltar, os três primeiros classificados de cada escalão, 
foram galardoados e reconhecidos por todo o agrupamento.

N
esse mesmo dia, à noite, decorreu a cerimónia de 
entrega dos diplomas de mérito e excelência e de 
mérito e cidadania, na escola básica de Baltar, a to-
dos os alunos do Agrupamento que se distinguiram, 

ou pelo seu excelente aproveitamento, ou pela sua postura e 
comportamento, a cargo do diretor, Dr. António Aguiar.

Este evento foi abrilhantado com a atuação de vários alu-
nos, que apresentaram momentos de poesia, música, canto e 
dança, coordenados por vários professores. Foi, sem dúvida, 
uma noite repleta de emoção para os contemplados, para os 
seus encarregados de educação e para o corpo docente. São 
momentos como estes que mostram que a escola pública ain-
da vale a pena e que dão alento ao trabalho dos professores. 

 Parabéns a todos os discentes que for

CORTA-MATO ESCOLAR 2018-2019

ENTREGA DE DIPLOMAS 2017-2018

UM SEGREDO DE NATAL
..................................................................................................................................................................................................................

Alunos do 3.º A    ●   Escola Básica de Recarei

A 
partir da proposta da ficha de ava-
liação de português, fizemos um 
texto coletivo. Tínhamos que ima-
ginar que encontrávamos o Pai Na-

tal e vivíamos uma aventura com ele...
Na véspera de Natal, depois de jantar 

e de estar a brincar com os primos e os 
irmãos, fui deitar-me. Estava tão ansioso 
por ver os meus presentes que nem con-
seguia dormir!

A meio da noite, resolvi ir à sala para ver 
se já estava debaixo do pinheirinho algum 
presente...

Ao entrar na sala ouvi um barulho, pare-
cia alguém a ressonar!

- Será que o pai adormeceu no sofá?! - 
pensei eu.

Aproximei-me discretamente e apanhei 
um grande susto! Por trás do sofá vi uma 
grande bola vermelha que subia e descia! 
Dei semelhante pulo que abanei os sinos do 
pinheirinho que tilintaram! 

Num pulo quase igual ao meu, apareceu 
à minha frente o Pai Natal!

Nem sei quem se assustou mais!
- Mas o que é que aconteceu? Onde é 

que estou? - dizia o Pai Natal deitando as 
mãos à cabeça.

Tenho os presentes para entregar e já 
está quase a amanhecer!

- Tem calma, Pai Natal! Deves estar mesmo 
exausto para teres adormecido no meu sofá! 
Eu posso ajudar-te! Se quiseres, eu vou conti-
go entregar os presentes...

O Pai Natal estava tão preocupado que 
aceitou a minha proposta.

Por cima do pijama, agasalhei-me muito 
bem e, puxado pelo Pai Natal, subi pela cha-
miné até ao telhado onde estava o trenó. Eu 
estava tão surpreendido que nem conseguia 
falar!

O trenó avançou rapidamente pelo céu e 
abrandava a marcha junto às casas. Eu distri-
buía os presentes do lado direito e o Pai Natal 
do lado esquerdo.  

Ao fim de hora e meia, quando amanhe-
cia, tínhamos os presentes entregues!

Ainda mais rápido, regressámos a casa.
- Muito obrigado! Se não fosses tu, esta 

noite ia ser uma catástrofe porque iam ficar 
muitas crianças sem presentes! 

- Foi um prazer ajudar-te, Pai Natal!
Entrando pela chaminé, cheguei a casa. 

Fui imediatamente para a cama onde ador-
meci num segundo!

Acordei ao meio dia! Como é que isto era 
possível?

Cheguei à sala onde estava a minha mãe.
- O que se passa? Já fui duas vezes ao teu 

quarto para ver se estavas doente! Costumas 

acordar neste dia às 7 da manhã!
- Sabes, mãe, eu tive que ir ajudar o Pai 

Natal a entregar os presentes! Ele estava tão 
cansado que adormeceu no nosso sofá!

- Lá estás tu com as tuas histórias! - disse 
a mãe.

Corri a procurar o meu presente e quando 

eu o desembrulhava vi um bilhete colado 
que dizia:

- Obrigado por me teres ajudado! Gra-
ças a ti todas as crianças estão felizes!

Eu podia ter mostrado este bilhete à 
minha mãe, mas guardei-o. Este segredo ia 
ficar só para mim!

PUB
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O MOTIM DE 20 DE FEVEREIRO DE 1911

o seu QUINZENÁRIO de eleição

N
o dia 20 de Fevereiro de 1911, 
dá-se, no concelho de Paredes, 
o primeiro episódio grave da 
‘guerra religiosa’ que desde a 
Implantação da República vi-

nha opondo o jacobinismo republicano ao 
clero e à Igreja Católica. O motim popular 
ocorrera na freguesia e paróquia de Van-
doma, mas, como veremos, rapidamente 
colheria a solidariedade do povo das locali-
dades vizinhas de Astromil e Baltar.

Comecemos pela versão de um dos 
seus directos e principais protagonistas, 
o P.e António José da Silva Gonçalves, pá-
roco de Vandoma e Astromil. No seu livro 
Verdadeiros Inimigos da República: Carta à 
Ex.ma Sr.a D. Maria Cristina d’Arriaga (Por-
to: Oficina de S. José, 1911), o sacerdote 
conta como tudo começou: «Nos cemité-
rios havia, com V. Ex.cia bem sabe, até há 
pouco, um lugar reservado aos acatólicos 
e às crianças que faleciam sem baptismo. 
No cemitério da freguesia de Vandoma, 
que pastoreio, foram enterrados alguns 
cadáveres de crianças, naquelas condições 
falecidas. Havia dois meses que fora enter-
rado o último e, um dia, foi ao cemitério 
o presidente da comissão paroquial desta 
freguesia – o Sr. Francisco Manuel de Aze-
redo Lobo Júnior, acompanhado da mãe da 
criancinha enterrada, o coveiro e algumas 
pessoas mais e trasladaram o cadáver para 
o lugar benzido. A mãe teve entranhas de 
presenciar o espectáculo» (op. cit., p.31).

Muito embora o sacerdote não o refira, 
o acto de trasladação fora feito não por ini-
ciativa de Francisco Azeredo Lobo Júnior, 
mas por este a mando do administrador 
do concelho, António Augusto Gonçalves 
de Carvalho. No dia 14 de Fevereiro, a au-
toridade municipal escrevia um ofício ao 
autarca vandomense com o seguinte teor: 
«Constando que o pároco dessa freguesia 
fez enterrar em terreno vulgarmente desig-
nado por não católico, o cadáver de uma 
criança recém-nascida e sendo este acto 
contrário aos princípios da República Por-
tuguesa e portanto ofensivo das crianças 
que pode ter cada cidadão livre, da pátria 
livre, ordeno-vos que por vós pelo regedor 
dessa freguesia a quem dareis conheci-
mento deste, façais remover o cadáver da-
quela criança para o lugar em que se fazem 
os enterramentos em geral para que assim 
se não estabeleçam excepções» (RCEAC, 
reg. n.º77).

Contando a sequência do sucedido no 
seu livro, o sacerdote exclama: «o escânda-
lo foi retumbante». E prosseguiu: «No ime-
diato domingo, à missa paroquial, chamei 
as crianças da catequese e fui perguntando 
rudimentos de doutrina cristã referentes 
ao caso. O cidadão sentiu pruridos arden-
tes, nos alifafes da sua bazófia. O cemitério 
estava profanado. Evidentemente, iniludi-
velmente, inquestionavelmente profana-
do, embora contra a opinião dalguém que 
muito empenho tinha em ser agradável ao 

«Está profanado o cemitério. Todos sabem como se deu esse acontecimento. E dizem esses senhores – que 
se fi zeram republicanos depois de 5 de Outubro – que nós – os padres andamos criando difi culdades à repú-
blica; quando é certo que eles, com tais disparates – que são crimes previstos e punidos pelo Código Penal, 
em vigor – é que vão comprometendo altamente a República, dando-lhe uma feição sectária e odienta que 
ela não devia ter e que a desonra.»

mente as homilias, fornecendo depois in-
formações às autoridades administrativas 
e judiciais. Não poucas vezes o apaixonado 
«zelo» dos informadores, aliado à escassa 
instrução e à vontade de mostrar serviço, 
dera azo a situações caricatas, ainda que 
fora deste concelho: numa dada paróquia, 
um padre que se referira depreciativamen-
te aos publicanos (segundo a Bíblia, cobra-
dores de impostos de má fama), foi preso 
sob a acusação de ter ofendido os «repu-
blicanos»; numa outra paróquia, o respec-
tivo abade foi também detido por tentar 
«restaurar a monarquia», isto porque na 
sua igreja era costume cantar-se o cântico 
«Viva Maria, viva o Rosário, viva Jesus Cris-
to, Rei do Sacrário!» (Moura, 2004:98-99).    

A homilia do padre de Vandoma que 
enfureceu as autoridades republicanas de 
Paredes foi proferida no domingo, dia 19, 
e, no dia seguinte, o administrador deci-
de deslocar-se pessoalmente à localidade. 
Fazia-o no intuito de efectuar uma busca 
à residência paroquial, deter e conduzir o 
pároco à Administração do Concelho para 
prestar declarações. António Augusto fe-
z-se acompanhar dos seus pares: o secre-
tário da Administração, os dois amanuen-
ses, os dois oficiais de diligências e ainda 
Alexandre Augusto da Silva e José Ferreira 
dos Santos. Tão numerosa comitiva é indi-
ciadora de que o administrador, por certo, 
temia que algum tumulto se levantasse. E 
tinha razão.

Não era, de resto, a primeira vez que o 
libelo acusatório da Administração recaía 
sobre o reverendo Silva Gonçalves. An-
tónio Augusto informara posteriormente 
o juiz da Comarca de Paredes que «a sua 
campanha contra as ideias democráticas 
[era] antiga, e [estava] suficientemente de-
monstrada no auto de investigação em que 
depuseram três testemunhas, a que por 
esta administração se procedeu em 30 de 
Agosto próximo findo [1910]» (idem).

Ao chegar a Vandoma, o administrador 
e respectivo séquito encontraram o sacer-
dote no adro da igreja paroquial. Dando-
-lhe a conhecer ao que vinham, dirigiram-
-se depois para o interior da residência. 
Tudo indica que tanto o sacerdote como 
alguns dos populares sabiam de antemão 
da diligência em curso, dado que António 
Augusto refere, numa missiva enviada ao 
juiz da comarca, que pouco depois de te-
rem entrado na residência, «facto notável, 
imediatamente umas mulheres, sem que 
soubessem do que se passava, logo grita-
ram por socorro que queriam prender o seu 
abade, ao mesmo tempo que já o sino toca-
va a rebate e em poucos minutos estavam 
ali mais de 200 pessoas em atitude hostil, 
para com a minha autoridade, não consen-
tindo que eu pudesse efectuar a captura do 
arguido.»

(Continua)

O adro da igreja de Vandoma foi palco do primeiro motim popular da era republicana

herege. Eu disse: ‘está profanado o cemi-
tério, mas eu, daqui em diante, procederei 
à bênção das campas, quando haja de ser 
enterrado o cadáver de algum cristão, con-
forme o Ritual preceitua. Está profanado o 
cemitério. Todos sabem como se deu esse 
acontecimento. E dizem esses senhores – 
que se fizeram republicanos depois de 5 
de Outubro – que nós – os padres andamos 
criando dificuldades à república; quando 
é certo que eles, com tais disparates – que 
são crimes previstos e punidos pelo Código 
Penal, em vigor – é que vão comprometen-
do altamente a República, dando-lhe uma 
feição sectária e odienta que ela não devia 
ter e que a desonra. Que eu fosse odiado 
por desassombradamente pregar o Evan-
gelho, vá. Mas nunca imaginei que, nesta 
freguesia, houvesse braço capaz de vibrar 
em meu coração punhaladas de tamanho 
insulto» (idem, p. 32-3).

Estas palavras causariam profunda irri-
tação ao presidente da Comissão Paroquial 
republicana, Francisco Manuel de Azeredo 
Lobo Júnior. Segundo o reverendo Silva 

Gonçalves, «a expressão – que se fizeram re-
publicanos depois de 5 de Outubro, foi a que, 
porventura, doeu mais ao egrégio cidadão. 
Foi como se lhe emborcasse na cabeça 
água fervente» (idem, p. 33). 

Ao «conto» acusatório ter-se-á acres-
centado «o ponto» de, na mesma homilia, o 
clérigo ter chamado «vil» ao administrador 
do concelho. O visado, António Augusto 
Gonçalves de Carvalho, ante as circuns-
tâncias e perante as informações que lhe 
fizeram chegar, decide, naturalmente, agir 
e impor a sua autoridade. Pesava ainda, so-
bre o sacerdote, a acusação de em «muitas 
e diferentes práticas, [ter] insultado e calu-
niado as Instituições do País e as leis do Go-
verno Provisório» (RCEAC, reg. n.º 86/1911).

Esta presença de autoridades ou até, 
simplesmente, de «zelosos» cidadãos re-
publicanos nos actos de culto, ainda que 
ateus ou inimigos declarados da religião, 
fora oficialmente instituída pelos artigos 
46.º e 47.º da Lei da Separação. A República 
reservava-se no direito de fiscalizar as ce-
lebrações religiosas, observando especial-



19
Quinta-feira

27 de dezembro 2018

CULTURA

Efemérides 27 de dezembro

Paredes

Felgueiras

Lousada

Penafiel

Agenda Cultural De 27 de dezembro 2018
a 9 de janeiro de 2019

Castelo de Paiva

Redação, Administração e Publicidade: Rua da Igreja Velha, 71 - Loja AJ  ●  4580-113 PAREDES
Contatos: Tlf. 223 272 917 - Tlm. 930 589 960 ● oparedense@gmail.com ● oparedense.publicidade@gmail.com
Paginação: Aníbal Marques
Tiragem: 3000 por edição
Impressão: Coraze - Oliveira de Azeméis ● Tels. 256040526 / 910253116 / 914 602 969 ● geral@coraze.com
Número de registo de depósito legal: 387390/15 ● Registada na ERC com o número 126626

Associado da:

Propriedade: PRD - O Paredense - Comunicação, Unipessoal, Lda.
NIF: 513328483
Diretor: Manuel Ferreira Coelho
Redação: Helena Nunes e Aníbal Marques  ● Editor: Manuel Ferreira Coelho

FICHA TÉCNICA

Dia 28 dezembro
Igreja Matriz de Paredes
21h30 – Concerto de Natal pelo Coro da Paróquia de Cas-
telões de Cepeda

Dia 31 dezembro
Parque José Guilherme
23h00 – Concerto de música, com Mário Pedrosa

Dia 31 dezembro
Parque José Guilherme
0h00 – Fogo-de-artifício piromusical

5 janeiro
Parque da Cidade
14h00 – Campeonato Regional e 18.º Grande Prémio Casa 
do Benfica em Paredes 

5 janeiro
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Espetáculo pelo Conservatório de Dança do Vale 
do Sousa

6 janeiro
Casa da Cultura de Paredes
16h00 – Concerto de Reis pela Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa

Dia 28 dezembro
Biblioteca Municipal
15h00 – Reviver memórias

Dia 4 janeiro
Biblioteca Municipal
14h30 – Atelier “Caça ao Rei”

Dia 6 janeiro
Igreja Matriz de São Martinho
15h30 – Concerto de Reis – música coral

Dia 6
Largo do Conde
14h30 – II Corrida dos Reis

Dia 27 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
14h30 – Cinema infantil: “Cães à solta”

Dia 28 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
14h30 – Hora do conto: “Histórias de Natal”

Dia 29 dezembro
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Concerto de Natal ‘Macpiremo’

Dia 31 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
Passagem de Ano - Concerto de David Carreia

Dia 5 janeiro
Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Concerto de Ano Novo com Banda de Música da Lixa

Dia 6 janeiro
Mercado Municipal
15h00 – Encontro de Cantares de Reis

Dia 28 dezembro
Escola Secundária de Lousada
21h30 – Corrida S. Silvestre de Lousada

Dia 31 dezembro
Avenida Senhor dos Aflitos
22h30 – Espetáculo musical de Rebeca

Dia 31 dezembro
Avenida Senhor dos Aflitos
00h00 – Fogo-de-artifício e passagem de ano pelos bares 
locais

Dia 6 janeiro
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
15h30 – Lousada Bebé Natal

Dia 30 dezembro
Museu Municipal
15h00 – Atelier temático: “Levar à mesa”

Dia 31 dezembro
Praça da Escritaria, Sameiro
23h00 – Concerto banda Ciklone

Dia 31 dezembro
Praça da Escritaria, Sameiro
00h00 – Fogo-de-artifício 

Dia 6 janeiro
Igreja da Misericórdia
16h00 – Concerto de Ano Novo, pela Orquestra do Exército

1703
Assinatura do Tratado de Methuen, entre a 
Inglaterra e Portugal, que abre as fronteiras 
às mercadorias inglesas e dá entrada aos vi-
nhos portugueses em Inglaterra com abati-
mento dos direitos;
____________________________________

1794
Tropas francesas sob o comando de Charles 
Pichegru invadem a Holanda;
____________________________________

1822
Em Dole, França, nasce o cientista Louis Pas-
teur;
____________________________________

1831
Charles Darwin, naturalista britânico, inicia 
a viagem ao Pacífico, a bordo HMS Beagle;
____________________________________

1861
Guiné Portuguesa. O rei Orantó, da ilha de 
Orango, reconhece a soberania portuguesa 
em todo o arquipélago;
____________________________________

1900
Com a publicação do regulamento da 
organização geral dos Serviços de Saúde 
Pública, começa a reforma sanitária de Ri-
cardo Jorge;

1915
Guiné Portuguesa. O governo da República 
ordenou que fossem abatidas ao serviço co-
lonial as lanchas-canhoneiras “Zagaia” e “Ca-
cheu”. Ambos os barcos prestaram valiosos 
serviços durante muitos anos na obra da pa-
cificação da Guiné, tendo sido louvadas várias 
vezes as suas tripulações;
_____________________________________

1927
Prevalecendo no congresso dos sindicatos da 
URSS a fação do ditador José Estaline, Leon 
Frotsky é expulso do Partido Comunista;
_____________________________________

1932
Aberto ao público o Rádio City Music Hall de 
Nova Iorque;
_____________________________________

1945
Resultante dos acordos da Conferência de 
Bretton Woods, realizada em julho de 1944, é 
criado o Banco Mundial;
_____________________________________

1946
Guiné Portuguesa. Um despacho do go-
verno da colónia concede ao Conselho de 
Desportos a verba de 250 contos para a 
realização de importantes obras no campo 
de jogos da União Desportiva Internacional 
de Bissau (UDIB), e bem assim outras ver-
bas para obras nos recintos desportivos de 
Bolama, Bafatá e Farim;

1949
A Holanda reconhece a Indonésia a soberania, 
depois de mais e três séculos de ocupação;
_____________________________________

1964
Governo do Congo acusa oficiais da Argélia 
e da República Árabe Unida de apoiarem as 
forças rebeldes no  nordeste do país;
_____________________________________

1972
Austrália põe termo ao exilio militar ao Viet-
name do Sul;
_____________________________________

1977
Morte do cineasta norteamericano Woward 
Hawks, realizador de “Os Homens Preferem as 
Loiras”;
_____________________________________

1979
URSS invade o Afeganistão. Hafizullah Amin, 
presidente do país é deposto e executado, 
sendo substituído por Babrak Karmal;
_____________________________________

1983
Reeleição do académico Manuel Jacinto Nu-
nes para os cargos de presidente da Acade-
mia das Ciências de Lisboa e também presi-
dente da Classe de Letras;
_____________________________________

1984
Decretada a extinção da Companhia de Trans-

portes Marítimos e da Companhia Nacional 
de Navegação;
____________________________________

1989
Gillermo Endara é declarado pelo Tribunal 
Eleitoral do Panamá, presidente constitucio-
nal da República;
____________________________________

1993
Em carta enviada à Comissão Internacional 
de Juristas a partir da prisão, Xanana Gus-
mão declara-se cidadão português, denun-
cia as ligações do seu advogado às autorida-
des indonésias e pede apoio internacional 
para anular o julgamento;
____________________________________

2002
Coreia do Norte expulsa os inspetores da 
Agência Internacional da Energia Atómica;
____________________________________

2004
Morte de Hank Garland, 74 anos, guitarrista 
norteamericano;
____________________________________

2006
Morte de Pierre Delanoe, 88 anos, composi-
tor francês, autor de sucessos de Edith Piaf, 
Johnny Halliday, Gilbert Becaud ou Joe Das-
sin.
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GOMES DE SOUSA

O 
dr. Joaquim Teixeira de 
Araújo, médico pela 
Faculdade de Medici-
na da Universidade do 
Porto nasceu na Praça 

Municipal da cidade de Penafiel.
Filho de Roque Teixeira de Araú-

jo e de Margarida Mendes Moreira; 
neto paterno de Joaquim Teixeira 
de Araújo, natural de São Sebastião, 
Guimarães e de Antónia Carlota de 
Araújo, natural de Penafiel; neto 
materno de Albino Moreira e de 
Justina Moreira Mendes, ambos na-
turais de Guilhufe.

Seus pais casaram em Guilhufe 
a 11 de Fevereiro de 1899. Roque 
era natural de Penafiel, encaderna-
dor, com 29 anos; Margarida era na-
tural de Guilhufe, com 22 anos.

Roque, filho de outro Joaquim 
Teixeira de Araújo, natural de São 
Sebastião, Guimarães e de Antónia 
Carlota de Araújo, natural de Pe-
nafiel, neto paterno de *João Tei-
xeira de Araújo e de Maria da Luz, 
de Guimarães; neto materno de 
*Manuel José da Cunha Leal e de 
Bárbara da Silva, de Penafiel, nasceu 
na Praça Municipal, em Penafiel, a 3 
de Fevereiro de 1870, Padrinhos os 
avós maternos como procuradores 
do padre Roque Teixeira de Araújo 
Pereira abade de Priscos e Ana do 
Coração de Maria Araújo Pereira.

Margarida, filha de *Albino Morei-
ra do Couto e de Justina Mendes Mo-
reira, neta paterna de Joaquim Mo-
reira e de Maria Clara Monteiro; neta 
materna de António Moreira e de Ana 
Joaquina Feire, nasceu na Cepeda, 
Guilhufe, a 10 de Março de 1876.

Bárbara, irmã do dr. Joaquim, 
nasceu na Praça Municipal a 21 de 
Janeiro de 1900.

O DR. JOAQUIM ARAÚJO
*João Teixeira de Araújo, natural 

de São Paio, tabelião, casou em São 
Sebastião, Guimarães, a 1 de Maio 
de 1815 com Maria da Luz, de São 
Sebastião, Guimarães. - Filho de 
Custódio José Teixeira e de D. Ber-
narda Joaquina de Araújo e Mace-
do, de Creixomil. - Filha de Nicolau 
António Pereira e de Maria Clara. 

Tiveram: 
1 - José. Nasceu na Rua Nova 

das Oliveiras, em São Sebastião, de 
Guimarães a 20 de Janeiro de 1816.

2 - D. Maria da Conceição. Nas-
ceu em São Miguel de Creixomil, 
de Guimarães, a 19 de Setembro de 
1833.

3 – Ana. Nasceu no largo da 
Cruz de Pedra, Creixomil, a 15 de Ja-
neiro de 1835. 

4 – Roque. Nasceu no largo da 
Cruz de Pedra, a 21 de Agosto de 
1836. Padre Roque Teixeira de Araú-
jo Pereira. Abade de Priscos. 

5 – Domingos. Nasceu no largo 
da Cruz da Pedra a 12 de Junho de 
1838. Padrinhos Domingos Cardoso 
de Macedo e sua senhora D. Luísa 
Rosa de Araújo Martins da rua do 
Poço da vila de Guimarães repre-
sentados por padre frei Bento de 
Santa Joana, da vila de Guimarães e 
D. Joaquina Rosa, irmã da bapt. 

6 - Joaquim Teixeira de Araújo 
de Guimarães casou em Penafiel 
a 27 de Janeiro de 1858 com An-
tónia Carlota de Araújo, natural de 
Penafiel. Tiveram: Roque Teixeira de 
Araújo, pai do dr. Joaquim.

João Teixeira de Araújo teve 
Carta de Ofício de Tabelião de Notas 
da Vila de Guimarães e Chanceler da 
mesma Vila, por mercê de D. João VI 
a 8 de Março de 1823. Exerceu no 3º 
Ofício, de 1823 até 1867.

*Manuel José da Cunha Leal 
casou em Bustelo, Penafiel a 15 de 
Janeiro de 1829 com Bárbara Maria 
da Silva, ambos naturais de Buste-
lo. – Ele, de Tresvia, Bustelo, filho de 
António José da Cunha, de Aveleda, 
no arcebispado de Braga, e de Maria 
Custódia, de Bustelo; neto paterno de 
Agostinho José Teixeira e de Bernarda 
Maria da Cunha, das Pontezinhas, em 
Salvador de Aveleda; neto materno de 
António José Leal e Maria Coelho de 
‘Strevia’. – Ela, Bárbara Joaquina da Sil-
va, filha de António Ferreira, e de Joa-
quina Maria da Silva, de Quintã, Buste-
lo, neta paterna de Francisco Ferreira e 
de Francisca do Couto; neta materna 
de Luís Pinto e de Maria da Silva, de 
São Martinho de Recesinhos. 

Tiveram:
1 - Eufrásia. Nasceu na Rua Nova, 

Penafiel, a 12 de Julho de 1831. Pa-
drinhos o dr. António Vitorino de Al-
meida e D. Eufrásia Joaquina. 

2 - Balbina. Nasceu na Rua Nova 
a 26 de Novembro de 1832. 

3 – Gertrudes. Nasceu na Rua 
Nova a 24 de Fevereiro de 1834. Pa-
drinhos o padre José António Pinto 
de Almeida, cura de Santa Marta e 
D. Bárbara Cândida Pinto de Almei-
da de Ataíde. 

4 - Antónia. Nasceu na Rua Nova 
a 21 de Junho de 1835, bapt a 24. 
Não levou os santos óleos ‘por não 
terem chegado’. Padrinhos o padre 
António Pereira Pacheco, de Pe-
nafiel e D. Maria Carlota de Sá Fari-
nha, de Marecos. - Antónia Carlota 
de Araújo casou em Penafiel a 27 
de Janeiro de 1858 com Joaquim 
Teixeira de Araújo: pais do Roque 
Teixeira de Araújo.

*Albino Moreira do Couto casou 
em Penafiel a 14 de Dezembro de 

1868 com Justina Mendes Moreira 
com dispensa de certo impedimen-
to de parentesco. – Com 28 anos, 
lavrador, natural de Guilhufe, filho 
de Joaquim Moreira e Maria Cla-
ra Monteiro, da mesma. – Com 34 
anos, natural de Penafiel, filha de 
António Moreira e de Ana Joaquina 
Feire, da mesma. – Justina faleceu 
em Guilhufe a 12 de Abril de 1895, 
com 59 anos. 

Tiveram:
1 - Felicidade. Nasceu na Cepe-

da, Guilhufe, a 15 de Março de 1870. 
Padrinhos José Moreira, negociante 
de gado e Felicidade Moreira, cos-
tureira, ambos desta. faleceu em 
Paredes a 25 de Maio de 1934. - Fe-
licidade Mendes Moreira casou em 
Castelões de Cepeda com Alberto 
Teixeira de Sousa Pereira, escrivão 
de direito, natural de Madalena, 
Paredes, filho de António Teixeira 
de Sousa e de Maria da Conceição. 
Com geração.

2 – Maria. Nasceu na Cepeda a 
14 de Setembro de 1872. 

3 – Margarida. Nasceu na Cepe-
da a 10 de Março de 1876. - Marga-
rida Mendes Moreira casou em Gui-
lhufe a 11 de Fevereiro de 1899 com 
Roque Teixeira de Araújo – pais do 
dr. Joaquim.

O Padre Roque Teixeira de 
Araújo Pereira foi Abade Santiago 
de Priscos, concelho de Braga, de 
Dezembro de 1855 a Dezembro 
de 1883. Prior de São Cipriano de 
Tabuadelo concelho de Guimarães 
Concurso documental por decreto 
de 20 de Setembro e carta régia de 
D. Luís, de 29 de Novembro de 1882. 
Iniciou aí a actividade paroquial em 
Dezembro de 1884 até que faleceu 
no lugar do Assento da freguesia de 

Santa Eulália de Penteeiros anexa 
a Tabuadelo a 14 de Novembro de 
1891 com 54 anos e foi sepultado 
na igreja de Tabuadelo. 

A inquirição sobre a família e 
vida do padre Roque teve lugar em 
São Paio, Guimarães, a 30 de Agosto 
de 1851.

Joaquim Teixeira de Araújo ma-
triculou-se na Faculdade de Medici-
na da Universidade do Porto no ano 
lectivo de 1920 para1921.

Fez o segundo [em 1921] e o 
terceiro [em 1923] anos na Univer-
sidade de Coimbra. 

Regressou à Universidade do 
Porto [1924] e terminou o Curso Ge-
ral de Medicina, segundo a reforma 
de 1918, com aprovação nos quatro 
exames de estado, no ano lectivo de 
1925 para 1926.

Teve bolsa de estudo – pelo Le-
gado Assis - no 1º ano, em Outubro 
de 1920.

Joaquim Teixeira de Araújo ca-
sou com Custódia da Silva Teixeira 
e tiveram Roque do Carmo Teixeira 
de Araújo que foi Professor do Ensi-
no Técnico Profissional e nasceu em 
Vila Nova de Sande, Guimarães a 16 
de Julho de 1923.

Este Roque casou com Maria da 
Glória Geraldes Teixeira de Araújo 
que nasceu em 1925, filha de João 
José Geraldes e Maria de Jesus Viei-
ra e tiveram três filhos.

Padre Batista
recebeu indulto do

Presidente da República
►O antigo diretor da Casa do Calvário de Beire recebeu o perdão de Marcelo
     Rebelo de Sousa, por “razões pessoais e humanitárias”.

HELENA NUNES
— texto —

O 
PADRE ANTÓNIO BA-
TISTA, antigo diretor 
da Casa do Calvário 
de Beire, que acolhe 
doentes crónicos, foi 

um dos cinco condenados que re-
cebeu um indulto do Presidente da 
República, nesta época de Natal.

Na página da internet da Pre-
sidência da República, Marcelo Re-
belo de Sousa explica que os cinco 
indultos “foram concedidos por 
razões pessoais e humanitárias”, 
com base na proposta da Ministra 
da Justiça, Francisca Van Dunem.

Em março do ano passado, o 
Padre Batista, de 85 anos, foi conde-
nado a dois anos e nove meses de 
prisão, com pena suspensa, por seis 
crimes de maus tratos a utentes da 

instituição, da qual acabou por ser 
afastado.

Segundo o Jornal de Notícias, 
o pedido de indulto para o Padre 
Batista partiu de um grupo de cida-
dãos entre os quais se incluem três 

antigos chefes de Estado, Ramalho 
Eanes, Jorge Sampaio e Cavaco Sil-
va, que defenderam a importância 
do trabalho do sacerdote e, conse-
quentemente, a cessação dos efei-
tos da pena que ainda cumpria. 
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DUNQUERQUE

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

(Continuação da última edição)

20. Fr. Crisóstomo da Cruz. 1629-32.
Era natural de Setúbal, filho de Simão 

Afonso e Maria Alves. Tomou hábito em Lis-
boa a 29 de Novembro de 1600. Antes da aba-
dia de Travanca, teve a de Cucujães (1623), e 
depois a de Palme (1635) (128).

Foi em seu tempo que El-Rei deu licença 
para haver açougue no Couto de Travanca.

21. Fr. José do Presépio. 1632-35.
Natural de Braga, tomou hábito em Lis-

boa a 3 de maio de 1592. Antes deste seu trié-
nio em Travanca, já fizera outro em Miranda 
(1614-17). Morreu em Pombeiro a 14 de Feve-
reiro de 1646 (129).

22. Fr. Jerónimo Pessoa. 1635-38.
Dele apenas sabemos que era natural do 

Porto e que, antes de o ser de Travanca, foi 
Abade de Arnoia (1623) e Couto de Cucujães 
(1629) (130).

23. Fr. Brás Soares. 1638-41.
Era natural de Monção (131).
A ele se deve a Fonte de S. Brás, que mandou 

fazer na cêrca, com o belo acesso duma avenida 
de castanheiros. Ainda existe, data de 1640.

24. Fr. Diogo da Ascensão. 1641-44.
Natural de Coimbra. Antes de Travanca, 

fora Abade de Santarém (1626) (132).

25. Fr. António Sanhudo. 1644-47.
Natural de Catelões de Recezinhos (do 

actual concelho de Penafiel), filho de Jeróni-
mo Ferraz de Sousa e sua primeira mulher D. 
Francisca da Mota, pessoas nobres. O pai, dos 
célebres Ferrazes de Castelões, era Cavaleiro-Fi-
dalgo da Casa Real, Sargento-Mor no concelho 
de Santa Cruz de Riba-Tâmega, Escrivão com 
Nota no concelho de Portocarreiro, Senhor da 
Casa do Marmoiral em Vila Meã (Ataíde) e da 
Quinta do Gaio em Castelões. A mãe era filha 
do capitão Gaspar Moreira e de sua mulher D. 

to, depois de ter regido um curso de Artes 
em Refojos de Basto (curso do qual existem 
as postilas na BPB, actual BUM, nn. 151, 440 e 
664). Antes de Travanca, já fora Abade em S. 
Bento da Vitória no Porto (1638). Em Travanca 
terminou a vida, ao findar o triénio; faleceu 
dia de S. Bento, 21 de Março de 1650. Como 
faltava pouco para o Capítulo, que era em 
maio, foi nomeado Presidente, até lá, o P. Fr. 
Dâmaso da Silva (infra, n.º 28) (134).

27. Fr. Frutuoso dos Reis. 1650-53.
Natural de Braga, tomou hábito em Santo 

Tirso a 16 de Abril de 1614. Em 17 de Setem-
bro de 1646, encontramo-lo Mestre de Novi-
ços em Tibães. Depois deste seu triénio em 
Travanca, ainda foi eleito Abade de Rendufe 
(1656), mas faleceu nesse mesmo ano (135).

28. Fr. Dâmaso da Silva. 1653-56.
Seu nome civil era Miguel da Silva; mas, 

natural de Guimarães e “da gente mais prin-
cipal da dita vila”, mudou o nome para Frei 
Dâmaso de S. Miguel, ao tomar o hábito no 
mosteiro de Santo Tirso a 11 de Fevereiro 
de 1610. Seus pais foram Paulo de Freitas e 
Ana de Azevedo. Em Maio de 1641 foi eleito 
Provincial do Brasil. Regressando a Portugal, 
recolheu-se ao mosteiro de Rendufe, donde 
passou para Travanca na ocupação de pro-
curador do Tombo. Nisto trabalhava quando 
foi eleito Abade para o triénio de 1653-56. 
Depois, ainda foi Dom Abade do Porto (1659) 
e de Santo Tirso (1665), chegando ao posto 
de Dom Abade Geral da Congregação (1668). 
Morreu a 29 de Abril de 1672, no mosteiro de 
Santo Tirso, onde jaz sepultado (136).

(Continua na próxima edição)

Justa Vieira da Mota, de Rosém; já tinha faleci-
do, quando o filho tomou hábito em Tibães, em 
1599. Na Ordem, Frei António Sanhudo foi Prè-
gador Geral, e o primeiro triénio abacial em que 
foi eleito foi este, em Travanca, próximo da sua 
terra natal. Depois, ocupou outros postos de 
destaque: Companheiro do Dom Abade Geral 
Fr. Miguel de S. Boaventura (1647), Dom Abade 
de Pombeiro (1650), Visitador Mor da Congre-
gação (1653), Dom Abade de S. Bento da Vitória 
no Porto (1656) e Dom Abade de S. Bento da 
Saúde em Lisboa (1662). Não finalizou o triénio 
deste seu último abaciado, tendo falecido na 

capital a 22 de Outubro de 1664 (133).
Em Travanca deixou o seu nome ligado a 

obras importantes, sendo a mais espetacu-
lar o célebre passadiço em arco, que ligava 
o coro alto à torre. Durante o seu abaciado, a 
comunidade atingiu o número de 24 monges.

26. Fr. Luís Pereira. 1647-50.
Natural de Lisboa (S. Sebastião da Moura-

ria), filho de Pedro Vaz Pereira e Juliana Guilão, 
tomou hábito no mosteiro da capital a 23 de 
Outubro de 1612. Era Mestre por Coimbra, 
onde ensinou Teologia no Colégio de S. Ben-
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Rebordosa – Silvares, Lousada

José Alexandre Alves
de Magalhães

Faleceu
José Alexandre Alves de Magalhães faleceu no 

passado dia 16 de dezembro, com 75 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Silvares, Lousada e residente na Av. Eng.º 
Adelino Amaro da Costa, n.º 465, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de 
Maria Augusta Barbosa de Magalhães. A família agradece a todas as 
pessoas que tomaram parte nestes piedosos atos.

Rebordosa 

Manuel Fernando de Barros 
Loureiro dos Santos

Faleceu
Manuel Fernando de Barros Loureiro dos San-

tos faleceu no passado dia 12 de dezembro, com 
56 anos de idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes 
e residente na Rua da Portelinha, n.º 47, Rebordosa, Paredes. Era 
solteiro. A família agradece a todas as pessoas que tomaram parte 
nestes piedosos atos.

Rebordosa

Carlos Simão Moreira Lopes
Faleceu

Carlos Simão Moreira Lopes faleceu no passa-
do dia 11 de dezembro, em França, com 66 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Pa-
redes e residente na Av. Bombeiros Voluntários, n.º 
217, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria Deolinda Loureiro da 
Silva Lopes que deixa na maior dor juntamente com seus filhos, nora, 
genros, netos e demais família.

Rebordosa

Maria Zina
de Sousa Moreira Leal

Faleceu
Maria Zina de Sousa Moreira Leal faleceu no 

passado dia 22 de dezembro, com 80 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua 
do Capelo, n.º 150, Rebordosa, Paredes. Era casada com Silvestre 
Ferreira Carneiro que deixa na maior dor juntamente com suas filhas, 
genros, netos e demais família.

Lordelo

Maria da Conceição
Barbosa

Faleceu
Maria da Conceição Barbosa (Professora Con-

ceição Casa Stop) faleceu no dia 24 de dezembro, 
com 64 anos de idade. Era natural de Penafiel e residente na Rua 
Ribeiro da Silva, em Lordelo, Paredes. Era casada com António Carlos 
Gomes Carneiro.

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 do funeral, pe-
dindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida. 

Comunicam que a missa de 7.º dia será celebrada sábado, dia 29 
dezembro, pelas 19h30 na igreja matriz de Penafiel e domingo, dia 30 
dezembro, pelas 11 horas, na igreja paroquial de Lordelo, agradecen-
do também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Beire

Emília de Souza
Moreira Braga

Faleceu
Emília de Souza Moreira Braga faleceu no pas-

sado dia 10 de dezembro, com 87 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. Era 
viúva de Joaquim Moreira da Cunha.

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.

Frazão – Paços de Ferreira

Maria Isabel Silva Miranda
Faleceu

Maria Isabel Silva Miranda faleceu no passado 
dia 26 de dezembro, com 77 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Beire, concelho de Paredes e 
residente em Frazão, Paços de Ferreira. Era casada 
com Reinaldo Dias da Silva.

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 amiza-
de 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

José Horácio
Malheiro Braga

Faleceu
José Horácio Malheiro Braga faleceu no passa-

do dia 19 de dezembro, com 80 anos de idade. Era 
natural e residente na freguesia de Beire, concelho de Paredes. Era 
viúvo de Maria Augusta de Melo Coelho.

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

Maria de Fátima da Silva
Faleceu

Maria de Fátima da Silva faleceu no passado dia 
22 de dezembro, com 47 anos de idade. Era natural 
e residente na freguesia de Beire, concelho de Pare-
des. 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, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

Raimonda – Paços de Ferreira

Acácio José
da Costa Machado

Faleceu
Acácio José da Costa Machado faleceu no passado 

dia 22 de dezembro, com 50 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Travessa de Agrelos, n.º 29, Rai-
monda, Paços de Ferreira. Era casado com Sofia Maria Moreira da Silva.

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 sábado, dia 29 
dezembro, pelas 19h30, na igreja de São Pedro de Raimonda, Paços 
de Ferreira, agradecendo também, desde já, a todos os que participa-
rem nesta eucaristia.

Vila Cova de Carros

Generosa Teixeira Pacheco
Faleceu

Generosa Teixeira Pacheco faleceu no passado 
dia 15 de dezembro, com 75 anos de idade. Era na-
tural de Vila Cova de Carros, Paredes e residente na 
Rua Central de Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
casada com António Moreira Rosendo.

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.

Duas Igrejas

Delfim Nogueira Dias
Faleceu

Delfim Nogueira Dias faleceu no passado dia 14 
de dezembro, com 84 anos de idade. Era natural de 
Besteiros, Paredes e residente na Rua do Capelão, 
Duas Igrejas, Paredes. Era casado com Maria Alice 
Moreira da Rocha Nogueira Dias.

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.

Paredes

Joaquim Antunes Soares
Faleceu

Joaquim Antunes Soares faleceu no passado 
dia 19 de dezembro, com 73 anos de idade. Era na-
tural de Santiago Subarrifana, Penafiel e residente 
na Travessa Fonte Sagrada, n.º 50, Paredes. Era 
casado com Maria Agostinha da Silva Vieira.

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 quinta-feira, dia 
27 de dezembro, pelas 19 horas, na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Baltar

Daniela Alexandra
Oliveira e Silva

Faleceu
Daniela Alexandra Oliveira e Silva faleceu no 

passado dia 15 de dezembro, com 34 anos de idade. 
Era natural de Baltar, Paredes e residente na Rua Ponte do Ribeiro, n.º 
1, Baltar, 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.

Porto

Maria Palmira Rosado 
Correia Silva

Faleceu
Maria Palmira Rosado Correia Silva faleceu no pas-

sado dia 22 de dezembro, com 87 anos de idade. Era 
natural de Estremoz, Santo André, Estremoz e residente na Rua Manuel 
Bandeira, n.º 61, Apart. 321, Porto. Era viúva de José Maria Sousa Silva.

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 quinta-feira, dia 
27 de dezembro, pelas 19 horas, na igreja de Paredes, agradecendo 
também, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

Astromil

Ana Moreira Duarte
Faleceu

Ana Moreira Duarte faleceu no passado dia 23 de 
dezembro, com 84 anos de idade. Era natural de Bal-
tar, Paredes e residente na Rua Leonardo Coimbra, n.º 
81, Astromil, Paredes. Era viúva de José Coelho Dias.

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 sábado, dia 29 
dezembro, pelas 16 horas, na igreja de Astromil, agradecendo tam-
bém, desde já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

NECROLOGIA

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 PATRÍCIA BRITO & SILVA, LDA. 
Rua Bombeiros Voluntários, n.º 102 – LORDELO | Tlf. 224 007 396 | Tlm.937 818 122

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

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

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

FUNERÁRIA DE REBORDOSA
Rua da Lage, 119 - REBORDOSA | Tel. 224442276 | Tlm. 917597099
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FUNERÁRIA SANTOS (Beire, Freamunde e Bitarães) 
Rua Circular da Venda Nova, 77 BEIRE | Tlf. 255 782 338 | Tlm.919 740 349

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
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Vandoma

Joaquim Garcez Monteiro
Faleceu

Joaquim Garcez Monteiro faleceu no passado 
dia 23 de dezembro, com 81 anos de idade. Era na-
tural da freguesia e concelho de Penafi el e residente 
na Avenida Central de Reiros, n.º 106, freguesia de 
Vandoma, concelho de Paredes. Era casado com Maria de Fátima da 
Silva Leal e pai de António José Leal Monteiro.

Agradecimento
Sua esposa, fi lho, nora, netos e demais família vêm por este meio 

extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoal-
mente, 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 domin-
go, dia 30 dezembro, pelas 10 horas, na igreja paroquial de Vandoma. 
Antecipadamente agradecem a todas as pessoas que participem neste 
ato religioso.

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

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

NECROLOGIA    |    DIVERSOS

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

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

www.oparedense.pt

O Jornal “O PAREDENSE”  envia às famílias dos 
falecidos SENTIDOS PÊSAMES 

Estatuto Editorial
1 – Defesa intransigente dos princípios orientadores da in-
formação livre, rigorosa e isenta.
2 – Defesa fi rme dos valores mais emblemáticos do conce-
lho 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 cida-
dãos, independentemente da sua cor, raça, religião, nacio-
nalidade ou sexo.
4 – Respeito pela boa-fé dos leitores, assegurando a digni-
dade e privacidade das pessoas. 

CONVOCATÓRIA

PELOURO DO PLANEAMENTO
E URBANISMO

Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO Nº 28/77

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 14/76
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 
2018/12/07, dá-se conhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por JOSÉ ARMÉNIO 
FERREIRA CAMPOS (reqtº 6386/18), com residência em Rua da Fábri-
ca, nº 17, 2º, freguesia de Baltar, concelho de Paredes, ao lote nº 16, des-
crito na Conservatória do Registo Predial nº 1007/19941012, consistindo 
na alteração da ocupação da mancha a nível do 1º piso (rés do chão), 
sito em RUA CIRCULAR DE RAMOS, Nº 246, BALTAR, 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, DOZE de DEZEMBRO 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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