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os dias seguintes à fracassada ten-
tativa de restauração monárquica, 
o governo e demais instituições 
públicas (judiciais, municipais e 
administrativas) desenvolveram 

esforços para punir os conspiradores e pre-
caver possíveis reincidências. Tanto a nível 
nacional como local, vivia-se um ambiente de 
grande tensão.

Entre tantos outros, acabariam detidos 
para averiguações o Monsenhor P.e Francis-
co Xavier de Sousa Carneiro, pároco de Lor-
delo, bem como o cura da mesma paróquia, 
P.e Custódio Teixeira Ribeiro. O primeiro, que 
havia sido preso por solicitação via telegrama 
do Comissário Geral de Polícia Civil do Porto 
(RCEAC, reg. n.º 560), fora libertado dias de-
pois, após terem sido ouvidas duas dezenas 
de testemunhas abonatórias. Em sua defesa, 
o já veterano abade referira ao juiz que tinha 
efectivamente mandado tocar os sinos a re-
bate, mas apenas com o «fim de chamar o 
povo à igreja para o prevenir de que graves 
acontecimentos se iam suceder e por isso 
cada um se acautelar em suas casas e se não 
expõem ao perigo». «Se isto é verdade», pros-
seguia o articulista, «não passou duma hipo-
crisia, porquanto algumas pessoas foram ins-
tigadas para irem a Paredes à posse monár-
quica, mesmo conforme apareceram na igreja 
ao rebate dos sinos – alguns em mangas de 
camisas e munidos de instrumentos agríco-
las» (O Progresso de Paços de Ferreira, edições 
n.º 490-497).

No dia 6 de Outubro de 1911, o adminis-
trador do concelho de Paredes, António Au-
gusto Gonçalves de Carvalho, enviava circular 
aos regedores das freguesias de Castelões 
de Cepeda, Cete, Parada de Todeia, Sobreira, 
Recarei, Mouriz, Baltar, Vandoma, Astromil e 
Gandra, pedindo-lhes que, com «a maior ur-
gência e por ordem superior», intimassem os 
cabos de polícia de cada freguesia a organiza-
rem-se por turnos para se «estabelecer uma 
rigorosa fiscalização nas linhas do caminho-
-de-ferro e telegráficas». Acrescentava ainda 
que «qualquer dos cabos que [manifestasse] 
menos vontade ou desobediência no cumpri-
mento destas ordens» deveria ser preso e re-
legado à Administração (RCEAC, reg. n.º 539).

Houve também quem se voluntariasse 
de pronto para «defender a República» das 
ameaças «paiveiras» ou «couceiristas». Um 

A REBELIÃO DE 30 DE SETEMBRO �IV�
«A 13 de Outubro seriam detidos dois cidadãos “ilustres” da sociedade paredense: António José de Sousa 
Machado, antigo presidente de câmara e antigo administrador do concelho; e o comendador Belmiro 
Augusto de Oliveira, também antigo administrador. Eram ambos monárquicos, tendo-lhes sido dada or-
dem de prisão “por se acharem envolvidos no crime de rebelião que teve lugar no dia 30 de Setembro”.»

dos voluntários fora o militar José Ribeiro da 
Costa Júnior, que comparecera na Adminis-
tração para «fazer o quarto da madrugada 
como simples soldado desde Trigais até Cete» 
(O Novo Paredense, carta de 10 de Maio de 
1925).

Por esta altura, havia já no concelho uma 
delegação da chamada «polícia cívica». Trata-
va-se de uma instituição criada a nível nacio-
nal, por decreto de 17 de Outubro de 1910, 
e que tinha como genérica missão «a defesa 
das Instituições da República Portuguesa». 
Tinha elementos nas freguesias de Bitarães, 
Mouriz, Recarei, Baltar, Rebordosa, Vandoma, 
Cete e Sobreira. Os seus agentes dispunham 
de cartões de identidade e usavam distintivos 
próprios. A força seria extinta em Julho de 
1912 (RCEAC, reg. n.º 434).

No dia 8, o administrador oficiava aos pre-
sidentes de junta de Castelões de Cepeda e 
de Baltar, informando-os de que os bens pes-
soais dos párocos que tomaram «parte muito 
activa no movimento revolucionário de 30 de 
Setembro e que por isso se homiziaram aban-
donando a freguesia, [deveriam] ser entre-
gues às famílias dos mesmos ou a vizinhos de 
confiança». O administrador ordenava ainda a 
que a mesma junta tomasse conta da residên-

cia e do passal (RCEAC, reg. n.º 541).
No dia 10 de Outubro, António Augusto 

escrevia ao congénere de Vila Real, dizendo 
que «por se achar envolvido e ter grande res-
ponsabilidade nos acontecimentos de 30 de 
Setembro próximo findo, ausentou-se d’este 
concelho o oficial de diligências do Juízo de 
Direito d’esta comarca, António da Costa Pin-
to (…) havendo fundadas suspeitas de que 
esteja escondido nesse concelho». O adminis-
trador paredense solicitava, por isso, a busca 
e captura do referido magistrado. No mesmo 
ofício, referia que se encontrava também ho-
miziado o P.e Francisco da Cunha Lima, «de-
vendo ter aproximadamente 40 anos, tendo 
um pequeno defeito nos olhos e um pou-
co rouco, de quem também rogo captura» 
(RCEAC, reg. n.º 548).

A 13 de Outubro, seriam detidos dois ci-
dadãos «ilustres» da sociedade paredense: 
António José de Sousa Machado, antigo pre-
sidente de Câmara e antigo administrador do 
concelho; e o comendador Belmiro Augusto 
de Oliveira, também antigo administrador. 
Eram ambos monárquicos, tendo-lhes sido 
dada ordem de prisão «por se acharem envol-
vidos no crime de rebelião que teve lugar no 
dia 30 de Setembro» (RCEAC, reg. n.º 559). De 

forma cáustica, o jornal maçónico portuense 
A Montanha, referia-se ao assunto nos seguin-
tes termos:

«Dois prisioneiros. O Belmiro e o ex-
-administrador Machado. Com acentuada 
colaboração no anti-patriótico movimento 
conspirateiro apareceram em Paredes dois ca-
valheiros. Um é o Folhetas, comendador e far-
macêutico, de nome Belmiro de Oliveira. Foi 
galopim progressista de ruins manhas e ao 
tempo do processo Djalme cúmplice ativo da 
trama urdida pelos Velosos e Torquatos, ain-
da aninhados na polícia do Porto. O outro é o 
antigo administrador regenerador, Machado, 
instigante das arruaceiras acometidas aos re-
publicanos que àquela vila de Paredes foram 
em propaganda eleitoral. Tomaram parte 
nessa jornada, entre outros, os drs. Alfredo 
de Magalhães e Pereira Osório. Avistamo-los 
ontem no Aljube, excelentemente instalados 
e lá soubemos como, ante o juiz instrutor, Bel-
miro de Oliveira se apresentou em tamanha 
maneira confuso e atrapalhado, que o magis-
trado houve de adiar o interrogatório. Talvez 
o homem acredite agora em como aquela 
mísera D. Teodora do processo Djalme pôde 
atarantar-se e perder o senso em jeito a não 
depôr senão disparates… A emanente justiça 
dos factos…» (A Montanha, 16/10/1911).

Os acontecimentos contra-revolucioná-
rios a nível nacional foram de tal forma graves 
que, para lidar judicialmente com a questão, 
a Câmara dos Deputados aprovara a criação 
de uma instância especial e exclusiva: o cha-
mado tribunal das Trinas (Santos, 2011:132), 
que herdaria o nome do convento lisboeta 
onde se achava sediado. Durante o mês de 
Outubro, fora ainda criada uma «comissão 
de investigação» própria na comarca de Pa-
redes. Ao órgão nacional, composto por sete 
magistrados, presidia o juiz Alberto Aureliano 
da Silveira Costa Santos, estando na comarca 
de Paredes o seu irmão, Adelino Augusto da 
Silveira Costa Santos. Foi, pois, perante este 
órgão de excepção que responderam os vá-
rios suspeitos paredenses alegadamente im-
plicados na conflagração.

(Continua)

António José de Sousa Machado (esq.) e Belmiro Augusto d’Oliveira (dir.) foram detidos
na sequência do 30 de Setembro e destratados publicamente no jornal maçónico A Montanha
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FICHA TÉCNICA

Dia 27 dezembro
Museu Municipal
21h30 – Concerto de fi m de ano: “Acapella Quartet”

Dia 29 dezembro
Igreja Paroquial de Lagares
15h30 – Concerto de boas festas da Banda de Lagares

Dia 31 dezembro
Praça Escritaria 
22h30 e 23h00 – Concerto “Ruizinho do Acordeão” e da 
banda Santa Maria

Dia 31 dezembro
Praça Escritaria
00h00 – Sessão de fogo de artifício 

Dia 27 dezembro
Loja Interativa de Turismo de Paredes
Das 14h30 às 17h00 – “Iniciação em Croché”

Dia 27 dezembro
Igreja Matriz de Paredes
21h00 – Concerto de Natal, pela Escola de Música Solidó

Dia 30 dezembro
Biblioteca Municipal de Paredes
Das 14h30 às 17h00 – Serviço educativo “Natal Mágico”: 
“Escrever um Conto de Natal”

Dia 31 dezembro
Parque José Guilherme, Paredes
23h00 - Passagem de Ano: concerto de Quim Barreiros e fogo 
de artifício piromusical; atuação de dj’s com presença de bares

Dia 4 janeiro
Casa da Cultura de Paredes
21h30 – Concerto de Reis “Orquestra Ligeira do Vale do 
Sousa” e entrega de prémios do concurso “Montras de Natal”

Dia 31 dezembro
Quartel dos Bombeiros Voluntários de Castelo de Paiva
22h00 – Passagem de ano: baile solidário

Dia 5 janeiro
Largo do Conde
15h00 – III Corrida dos Reis

Dia 31 dezembro
Praça Dr. Machado de Matos
22h30 - Passagem de ano: concerto de Blaya

Dia 3 janeiro
Praça Dr. Machado Matos
20h30 – 4.ª Edição Gala do Desporto

Dia 26 dezembro
Rua do Barreiro 
08h30 – 16h30 – XXV Feira do Cavalo

Dia 27 dezembro
Escola Secundária de Lousada
21h30 – Corrida de São Silvestre, com Aurora Cunha

Dia 31 dezembro
Avenida Senhor dos Afl itos
22h00 – Concerto do grupo Farra Minhota

Dia 31 dezembro
Parque Urbano 
00h00 – Fogo de artifi cio, seguido do espetáculo FEEL 2020

Dia 5 de janeiro
Parque Urbano Dr. Mário Fonseca
15h30 - Lousada Bebé Natal

Dia 28 dezembro
Tenda de Natal no Parque Urbano 
20h30 – Gala de encerramento do Ano Municipal do Am-
biente e Cidadania

Dia 5 janeiro
Igreja Matriz de S. Martinho
16h00 – Concerto de Reis – música coral

o seu QUINZENÁRIO de eleição

O 
Dia de São Nicolau é comemorado 
a 6 de dezembro. Este santo fi cou 
conhecido pela sua generosidade 
e bondade, ajudando os pobres, 

especialmente as crianças e jovens. De São 
Nicolau diz-se ter distribuído sacos de moe-
das, roupas e comidas pelas chaminés das 
casas de famílias mais necessitadas, fi cando 
assim ligado à distribuição de presentes. A 
sua bondade foi mais tarde associada à ima-
gem do Pai Natal.

Tendo por mote S. Nicolau e as tradi-
ções natalícias dos países de expressão 
francesa e inglesa, as turmas do nono ano 
realizaram diversas atividades linguísticas 
e lúdico-culturais alusivas à comemora-

ção da data festiva. Os trabalhos realizados, 
no âmbito das disciplinas de Francês e In-
glês, e com o apoio da docente de Oferta 
Complementar da Escola Básica, também 
do Departamento de Línguas, permitiram 
montar uma exposição nas bibliotecas es-
colares da Escola Básica e da Escola Secun-
dária. Nesta pequena mostra de trabalhos, 
intitulada “Mesas de Natal”, são apresenta-
dos diversos elementos, nomeadamente: 
ementas de Natal escritas nas duas línguas; 
mensagens de Natal; curiosidades e jogos 
linguísticos, bem como elementos deco-
rativos alusivos ao Natal, dos quais se des-
tacam: Christmas Crackers e bolas de natal 
com mensagens em Inglês e em Francês. 

Quem precisar de boas sugestões para 
preparar a ceia natalícia pode, ainda, apro-
veitar para visitar a exposição, patente nas 
bibliotecas de cada uma das escolas, até ao 
final do 1.º período. 

Finalmente, fazendo jus ao dia de S. Ni-
colau, no dia seis de dezembro, nas salas de 
professores das duas escolas, foi recriada, 
pelos docentes de Português, Francês e In-
glês na Escola Secundária, e pelas docentes 
de Inglês e Francês na Escola Básica, uma 
verdadeira mesa de Natal com algumas 
iguarias típicas dos países representados. À 
mesa não faltaram, também, contos de Na-
tal na nossa língua materna, selecionados 
pelas docentes de Português.

O Natal e o S. Nicolau chegaram em força
ao Agrupamento de Escolas Daniel Faria

ESCOLA BÁSICA ESCOLA SECUNDÁRIA

ESCOLA SECUNDÁRIA

Deixemo-nos, pois,
inspirar pela magia do Natal. 
A todos, um Feliz Natal! Joyeux

Noël! Merry Christmas!
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Rebordosa

Idalina Barbosa dos Santos
Faleceu

Idalina Barbosa dos Santos faleceu no passado 
dia 19 de dezembro, com 85 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residen-
te na Rua de Quintão, n.º 106, Rebordosa, Paredes. 
Era viúva de Amaro Coelho Barbosa e deixa na maior dor seus filhos, 
noras, genros, netos e demais família.

Lordelo

Patrice Montillard
Faleceu

Patrice Montillard faleceu no passado dia 11 
de dezembro, com 68 anos de idade. Era natural 
de França e residente na Estrada Nacional n.º 4421 
(Edifícios Batalha), Lordelo, Paredes. Era casado 
com Maria Fernanda Dias da Silva Barbosa. 

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

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

Mouriz

Maria da Glória
da Silva Teles

Faleceu
Maria da Glória da Silva Teles faleceu no pas-

sado dia 20 de dezembro, com 85 anos de idade. 
Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residente na Rua das 
Cavadas, n.º 41, Mouriz, Paredes. Era divorciada.

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. Comunicam que a missa 
de 7.º dia será celebrada sábado, dia 28 dezembro, pelas 17:30 horas 
na igreja de Mouriz, agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Maria Joana Carneiro
Faleceu

Maria Joana Carneiro faleceu no passado dia 
11 de dezembro, com 83 anos de idade. Era natural 
de Penamaior, Paços de Ferreira e residente na Rua 
dos Combatentes, n.º 82, Lordelo, Paredes. Era viú-
va de Manuel da Silva Pacheco.

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

Maria José Leal Martins
Faleceu

Maria José Leal Martins faleceu no passado dia 
18 de dezembro, com 80 anos de idade. Era natural 
de Duas Igrejas, Paredes e residente na Travessa 
Aldeia Nova, n.º 98, Duas Igrejas, Paredes. Era viúva 
de António Moreira Leal.

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. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 28 dezembro, pelas 19 horas na 
igreja de Duas Igrejas, agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Maria Cecília Barbosa
de Oliveira Ribeiro

Faleceu
Maria Cecília Barbosa de Oliveira Ribeiro fale-

ceu no passado dia 14 de dezembro, com 58 anos 
de idade. Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Travessa 
do Reina, n.º 122, Lordelo, Paredes. Era casada Fernando Jorge da 
Silva Ribeiro.

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

João Adérito Alves Nogueira
Faleceu

João Adérito Alves Nogueira faleceu no passa-
do dia 15 de dezembro, com 76 anos de idade. Era 
natural de Cete, Paredes e residente na Rua da Igre-
ja Velha, n.º 1, 2.º Esq., Paredes. Era viúvo de Alzira 
de Magalhães Pinto. 

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

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

Lordelo

Maria Ângela
Pinho do Vale 

Faleceu
Maria Ângela Pinho do Vale faleceu no passado 

dia 11 de dezembro, com 90 anos de idade. Era na-
tural de Paços de Ferreira e residente na Rua Folhedo, n.º 30, Lordelo, 
Paredes. Era viúva de Salvador Gonçalves.

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

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

Lordelo

Emília Ferreira
da Costa Rios

Faleceu
Emília Ferreira da Costa Rios faleceu no passa-

do dia 14 de dezembro, com 82 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua Santa Tecla, n.º 457, 
Lordelo, Paredes. Era casada com Mário da Silva Mota.

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

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

Lordelo

Maria Amélia Moreira
Faleceu

Maria Amélia Moreira faleceu no passado dia 19 
de dezembro, com 91 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua da Vila, n.º 319, 
Lordelo, Paredes. Era viúva de Joaquim Moreira.

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. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada quarta-feira, dia 25 dezembro, pelas 8 horas na 
capela de São José - Lordelo, agradecendo, também, desde já, a todos 
os que participarem nesta eucaristia.

Vandoma

Angelina dos Santos Dias
Faleceu

Angelina dos Santos Dias faleceu no passado 
dia 17 de dezembro, com 84 anos de idade. Era na-
tural de Vandoma, Paredes e residente na Rua Santa 
Eulália, n.º 170, Vandoma, Paredes. Era viúva de Au-
gusto Moreira de Freitas.

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.

Santiago de Subarrifana - Penafiel 

Manuel Pereira Alves
Faleceu

Manuel Pereira Alves faleceu no passado dia 11 
de dezembro, com 80 anos de idade, em França. Era 
natural de Figueiró, Paços de Ferreira e residente na 
Rua de Novelhe, n.º 115, Santiago de Subarrifana, 
Penafiel. Era casado com Rosa Moreira Marujo.

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

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

Lordelo

Agostinho Rufino
de Almeida Dias

Faleceu
Agostinho Rufino de Almeida Dias faleceu no 

passado dia 21 de dezembro, com 61 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua do Guardão, n.º 335, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Maria Donzília Pinto Pereira 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, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada sábado, dia 28 dezembro, pelas 19h30 horas 
na igreja de Lordelo, agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

Lordelo

Joaquim Leal de Barros
Faleceu

Joaquim Leal de Barros faleceu no passado dia 
16 de dezembro, com 56 anos de idade. Era natural 
de Lordelo, Paredes e residente na Rampa do Maria-
no, n.º 66, Lordelo, Paredes. Era casado com Maria 
Filomena Moreira dos Santos.

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.

Mouriz

Arnaldo Augusto
Nunes da Silva

Faleceu
Arnaldo Augusto Nunes da Silva faleceu no pas-

sado dia 11 de dezembro, com 91 anos de idade. Era 
natural de Cristelo, Paredes e residente na Rua Central de Peneirada, 
n.º 13, Mouriz, Paredes. Era viúvo de Maria Adelina Teixeira.

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. 

NECROLOGIA
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às famílias dos falecidos
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Louredo

Maria de Sousa Rodrigues
Faleceu

Maria de Sousa Rodrigues faleceu no passado 
dia 16 de dezembro, com 84 anos de idade. Era na-
tural e residente em Louredo, Paredes. Era viúva de 
José Ribeiro Moreira.

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, 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.

Bitarães

Luís Gonzaga
de Sousa Moreira

Faleceu
Luís Gonzaga de Sousa Moreira faleceu no pas-

sado dia 19 de dezembro, com 75 anos de idade. Era 
natural e residente em Bitarães, Paredes. Era viúvo de Eva de Lurdes 
Mendes de Sousa.

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Beire

Ana Rosa
de Oliveira Mendonça

Faleceu
Ana Rosa de Oliveira Mendonça faleceu no pas-

sado dia 18 de dezembro, com 71 anos de idade. 
Era natural de Bitarães, Paredes e residente em Beire, Paredes. Era 
solteira.  

Agradecimento
Sua família vem por este meio extremamente sensibilizada e na 

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

Vilela 

Deolinda Barbosa Caetano 
Faleceu

Deolinda Barbosa Caetano faleceu no passado 
dia 22 de dezembro, com 89 anos de idade. Era natu-
ral da freguesia de Cristelo, Paredes, e residente na 
Travessa de Sá, n.º 44, freguesia de Vilela, concelho 
de Paredes. Era viúva de Francisco Barbosa Teixeira. 

Agradecimento 
Seus fi lhos e demais família vêm por este meio, extremamente 

sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agrade-
cer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas, aquando do fa-
lecimento e funeral. Participam também que a missa de 7.º dia será 
celebrada sexta-feira, dia 27 de dezembro pelas 19 horas na igreja 
paroquial de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem nestes atos religiosos.

Rebordosa

Eduardo Fernando
Ferreira Almeida

Faleceu
Eduardo Fernando Ferreira Almeida faleceu no 

passado dia 16 de dezembro, com 54 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na Rua de 
Santa Luzia, n.º 145, Rebordosa, Paredes. Era divorciado e deixa na 
maior dor sua fi lha, mãe, irmãos e demais família.

Estatuto
Editorial

1 – Defesa intransigen-
te dos princípios orien-
tadores da informação 
livre, rigorosa e isenta.

2 – Defesa fi rme dos 
valores mais emblemá-
ticos do concelho de 
Paredes em áreas como 
a política, religião, des-
porto, sociedade e do 
seu património cultural 
e arquitetónico.

3 – Respeito e trata-
mento igualitário para 
todos os cidadãos, in-
dependentemente da 
sua cor, raça, religião, 
nacionalidade ou sexo.

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

Maria Augusta Martins 
Moreira Venda

Faleceu
Maria Augusta Martins Moreira Venda faleceu 

no passado dia 19 de dezembro, com 82 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua do Cerno, n.º 4 Rebordosa, Paredes. Era solteira e deixa na maior 
dor seus irmãos, sobrinhos e demais família

Saiba como
receber o jornal 
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