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Juvenal Brandão
deixa comando técnico
do Aliados de Lordelo

Salas de aula com infi ltrações, equipamen-
tos degradados, falta de auxiliares e episó-
dios de violência dentro da escola foram 
alguns dos problemas apontados pelos alu-
nos da secundária Daniel Faria, em Baltar.
Num protesto realizado à porta da escola 
exigiram também a remoção do amianto.

Alunos da Escola de Baltar
queixam-se da
falta de condições

Os acontecimentos que
marcaram o ano de 2019

Elegemos 12 acontecimentos que marcaram o concelho e a região

Bebé do Ano no CHTS
Jennifer é de Lousada e nasceu no primei-
ro dia do ano de 2020

Detido suspeito de assaltos em Paredes
Homem de 44 anos furtou o Centro de Saúde de Cristelo e a Junta de Vilela

83 novos médicos internos 
Formação iniciada nos hospitais de Penafi el e Amarante

A nova rubrica que vai 
mostrar as modalidades 
do concelho. 
Nesta edição, a reporta-
gem com a patinagem 
artística da Casa do Povo 
da Sobreira.

Desporto de A a Z

Treinador não resistiu aos 
maus resultados. Equipa não 
vence há cinco jogos
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EDITORIAL

M. FERREIRA COELHO

DIRETOR

Três lojas do cen-
tro da cidade de 
Paredes foram 
premiadas no 

concurso “Montras de Natal”, 
promovido pela autarquia, 
com o objetivo de dinamizar 
o comércio local. A Sapataria 
Record foi a grande vence-
dora do concurso e recebeu 
um premio de 500 euros. Em 
segundo fi cou o Centro Ótico 
do Vale do Sousa, com um 
prémio de 200 euros, e em 
terceiro lugar a loja Novelo, 
que recebeu 100 euros.

Pelo terceiro ano conse-

O 
suspeito de 33 
anos chegou a 
efetuar dispa-
ros com uma 

arma de fogo e a ameaçar o 
fi lho da vítima.

O Núcleo de Investigação 
e Apoio a Vítimas Específi cas 
de Penafi el deteve, no passa-
do dia 31 dezembro de 2019, 
um homem de 33 anos por 

Prisão domiciliária para homem
que ameaçava ex-companheira

A GNR deteve um 
homem, de 44 
anos, em Pare-

des, suspeito de ter furtado 
alguns artigos do centro de 
saúde de Cristelo e da junta 
de freguesia de Vilela. Os as-
saltos terão sido realizados 
entre os dias 3 e 5 de janeiro.

A detenção foi realizada no H á uma esperança profunda de que o mun-
do seria muito melhor se o ser humano se 
fortalecer na sua dimensão intelectual.

É muito importante que o espírito do 
homem do nosso tempo venha a ser bem marcado pela 
alegria e pela serenidade, algo que a civilização atual 
não contempla. Só venceremos quando a nossa vida 
se revestir de luz e ganhar convicções fortes, de teste-
munhos de boa fé e de atos de fecunda sinceridade. É 
criticável a situação quando cada um se fecha na sua 
concha. Importante e urgente é que floresça o relacio-
namento fraterno e o respeito pelas diferenças entre 
todos os homens.

Ao ser humano compete exercer a solidariedade e 
promover a ajuda recíproca e, principalmente, ir ao en-
contro do próximo, sempre que este manifeste necessi-
tar de auxílio.

Sabemos bem que os tempos são de reflexão, mas 
não podemos olvidar que, simultaneamente, são tam-
bém de ação, sendo nosso dever escutar os apelos da 
consciência e da verdade, compreender o pulsar do co-
ração, avançar com segurança e sentir a vida e vivê-la 
com caráter aberto à sociedade. Não tenhamos dúvida 
que o futuro precisa de confiança e de coragem, sendo 
preciso defender os mais desfavorecidos. Certo é que 
o mundo, nas suas diversas facetas, pede um sorriso 
franco e genuíno, digamos, ainda, um sorriso que seja 
uma mensagem de paz, também de um pensamento 
positivo e de um compromisso, uma verdadeira reali-
zação humana, aprofundando-se, assim, a construção 
da história baseada no respeito pelos direitos humanos.

Devemos, com força, defender que o homem deve 
ser o verdadeiro escultor da sua própria caminhada, en-
contrando a sua paz interior através do seu persistente 
aperfeiçoamento.

Todos sabemos que é essencial atualizar conheci-
mentos, estar atentos aos progressos técnicos e cien-
tíficos, mas, ao mesmo tempo, promover a educação, 
educar a liberdade do ser humano para que seja possí-
vel atingir o bem-estar geral da sociedade.

Toda a boa vontade é importante para a vida e para 
a renovação da humanidade, para que o verdadeiro 
sentido da esperança chegue a todos os recantos, a to-
das as famílias e a todas as sociedades.

Sem dúvida que a nossa missão é contribuir para 
um mundo cada vez melhor, harmonioso e justo.

Cada um de nós, todos, tem uma história, um cami-
nho, e um percurso, sendo preciso viver penetrando no 
sentido íntimo das coisas. É necessário coragem para 
construir um futuro melhor, envolvido numa cultura de 
fraternidade.

Aniversário do jornal O Paredense
Muito jovem, ainda, entra no 5.º ano de vida, mas o 

pouco tempo passado convida a termos esperança no 
futuro.

O papel fundamental do quinzenário O Paredense, 
nome que já vem de longe, é o de contribuir para a paz 
social, para a educação dos mais novos, para o respeito 
com os mais velhos e, ainda, confiar no futuro naquilo 
que tem de beleza e, também, viver e compreender o 
mistério das coisas simples, penetrando no sentido ín-
timo das coisas!

Dimensão
intelectual
do Homem

Três lojas premiadas no
concurso “Montras de Natal”

 A iniciativa organizada pela autarquia e pela ASEP pretende impulsionar o comércio local.

Fundação A Lord promoveu
concerto de Natal

Homem detido por furto a centro 
de saúde e junta de freguesia

âmbito de uma operação de 
fi scalização rodoviário em que 
os militares da GNR de Paredes 
fi scalizaram o veículo e consta-
taram que o mesmo se encon-
trava apreendido, estando o 
condutor a cometer um crime 
de desobediência.

No decurso da fi scaliza-
ção, os militares da GNR dete-
taram no interior do veículo 
vários artigos que o suspeito 
não soube indicar qual a sua 

proveniência. Após algumas 
diligências, a GNR apurou 
que o material havia sido fur-
tado do interior de um centro 
de saúde e de uma junta de 
freguesia do concelho de Pa-
redes, ambos com recurso a 
arrombamento de portas.

Segundo a GNR, o sus-
peito tinha no veículo vários 
medicamentos, um cofre, um 
computador portátil, uma 
coluna de som e quatro tele-

móveis. O veículo foi apreen-
dido.

O homem, com ante-
cedentes criminais, já tinha 
cumprido prisão efetiva por 
crimes de natureza idêntica. 
Após ter sido presente a pri-
meiro interrogatório judicial 
no Tribunal de Instrução Cri-
minal de Marco de Canave-
ses fi cou sujeito à medida de 
coação de prisão domiciliária, 
com pulseira eletrónica.
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 O suspeito já tinha cumprido pena de prisão por crimes idênticos e � cou em prisão preventiva,
     com pulseira eletrónica.

cutivo a câmara de Paredes e 
a Associação de Empresas de 
Paredes (ASEP) dinamizaram 
esta iniciativa com o objetivo 
de “apoiar o comércio local, 
tornando-o mais apelativo 
com a decoração das mon-
tras alusivas à tradição e 
aos símbolos do Natal”.

Os prémios foram en-
tregues no passado sábado, 
4 janeiro, no intervalo do 
“Concerto de Reis” da Or-
questra Ligeira do Vale do 
Sousa – Big Band, que de-
correu na Casa da Cultura 
de Paredes, pela vereadora 

da cultura Beatriz Meireles, 
pelo presidente da junta de 
Paredes, Artur Silva, e pelo 

presidente da Associação de 
Empresas de Paredes (ASEP), 
Alberto Pereira Leite.

violência doméstica, no con-
celho de Paredes.

O suspeito “agredia físi-
ca e psicologicamente a ex-
-companheira, de 41 anos, 
e ameaçava-a de morte, 
chegando mesmo a efetuar 
disparos com uma arma de 
fogo”. “As ameaças passa-
ram a ser mais recorrentes 
depois da relação ter ter-

minado, sendo extensíveis 
também ao fi lho da vítima, 
sempre que este vinha em 
socorro da mãe”, disse, ain-
da, a GNR.

A GNR realizou buscas à 
casa do homem e apreendeu 
uma arma de ar comprimido, 
uma pistola de alarme, sete 
munições de salva e 98 chum-
bos. Foi ainda apreendido 

material que havia sido sub-
traído em diversos armazéns. 

O suspeito já tinha an-
tecedentes criminais pela 
prática de crimes contra a 
integridade física e contra 
o património. Presente a 1.º 
interrogatório criminal no 
Tribunal Judicial de Marco de 
Canaveses, fi cou em prisão 
domiciliária.

O salão paroquial 
de Lordelo rece-
beu, no passado 

dia 28 dezembro de 2019, 
o concerto de Natal promo-
vido pela Fundação A Lord.

O espetáculo juntou 
mais de 80 pessoas e foi 
protagonizado pelo orfeão 
da Fundação A Lord e pelo 
Grupo Coral Vocalfa, dirigi-
do pelo maestro José Ma-

nuel Pinheiro, e que surgiu 
em 2016 fruto da vontade 
de alguns funcionários e 
o apoio dos dirigentes do 
maior fabricante de garra-
fas de gás da Europa, a em-

presa Amtrol – Alfa.
A iniciativa teve o apoio 

da Cooperativa de Eletri-
ficação A Lord e Ferreira e 
Oliveira, Sociedade Imobi-
liária.
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Dois feridos em acidente
de trabalho em Baltar

Dois homens fi caram feridos num acidente de trabalho numa 
empresa situada na zona industrial de Baltar. O acidente 
aconteceu na semana passada quando os homens estavam 

a manobrar uma máquina para transportar uma estrutura.
A viatura tombou, caindo sobre um dos homens que fi cou grave-

mente ferido. 
O maquinista fi cou preso entre a estrutura e a máquina e sofreu feri-

mentos ligeiros. No local estiveram os bombeiros voluntários de Baltar, 
com três viaturas. Os feridos foram transportados para o hospital Padre 
Américo, em Penafi el.

Os dois homens estariam a trabalhar na construção de um armazém 
novo, na zona industrial de Baltar.

Centenas de alunos ma-
nifestaram-se na passa-
da terça-feira, 7 janeiro, 
à entrada da escola se-

cundária Daniel Faria, Baltar, contra 
a degradação das condições do es-
tabelecimento de ensino. 

Alguns professores também se 
juntaram ao protesto, exigindo so-
bretudo a remoção do amianto e o 
aumento do número de assistentes 
operacionais.

“O que motivou os alunos foi 
principalmente a falta de condi-
ções de segurança da escola. Qui-
semos chamar a atenção para os 
problemas que existem para que 
seja feita alguma coisa”, explicou 
ao PAREDENSE Eliana Magalhães, 
aluna do 11.º ano.

São vários os problemas apon-
tados pelos estudantes da escola 
Daniel Faria. 

“Continuamos a ter amianto, 
quando duas outras escolas do 
concelho já foram intervencio-
nadas. A última revisão feita aos 
extintores foi em 2010. Há muitos 
equipamentos e espaços degra-

Alunos da secundária de Baltar
protestam contra falta de condições

 Estudantes queixam-se de espaços e equipamentos degradados e exigem a retirada do amianto das instalações.
 A violência é outro dos problemas apontados, bem como a existência de drogas e armas dentro da escola.

dados. Chove nas salas de aula, 
que também são muito frias no 
inverno. É quase impossível ter lá 
aulas”, diz Eliana Magalhães.

Os alunos queixam-se, ainda, 
de computadores e projetores 

nas salas de aula que não funcio-
nam, casas de banho degradadas 
e com más condições de higiene 
e da falta de segurança, dentro e 
fora da escola.

“Tem havido alguns proble-

mas com alunos que levam dro-
gas e armas brancas para a escola. 
E já existiram vários episódios de 
violência entre alunos e até com 
professores. Todas as semanas há 
uma situação nova e a GNR tem 

de ser chamada à escola”, dizem 
os alunos, garantindo que existe 
um ambiente de medo, sobretudo 
entre os colegas mais jovens.

Além da insegurança, os alunos 
da secundária de Baltar queixam-se 
da falta de assistentes operacionais 
na escola e acusam a direção de 
falta de diálogo. “Os problemas 
são antigos e a direção tem vindo 
a ignorar a posição dos alunos. 
Não existe um diálogo porque a 
direção não quer. E este protesto 
serve para chamar a atenção para 
estes problemas”.

 “Esperamos conseguir dialogar 
com o diretor da escola e que ele 
esteja disposto a levar estes pro-
blemas ao Ministério da Educação. 
A questão mais preocupante é a do 
amianto e tem de ser resolvida o 
mais rapidamente possível”. 

Na terça-feira, os cerca de 600 
alunos que frequentam o estabele-
cimento de ensino fi caram à porta 
da escola e prometeram continuar 
com as greves até os problemas es-
tarem resolvidos. 

O PAREDENSE pediu esclareci-
mentos à direção da escola Daniel 
Faria, mas até ao momento não ob-
teve qualquer resposta.
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O CDSPP de Paredes 
acusou o executivo 
municipal de ser 

“negligente” na remoção de 
amianto nas escolas. Em nota 
de imprensa, o partido diz que 
a manifestação dos alunos da 
secundária Daniel Faria, é um 
sinal do “claro desinteresse” 
com que o executivo tem olha-
do para esta matéria.

“Há mais de um ano que te-
mos vindo a exigir ao executivo 
um levantamento dos edifi cios 
públicos que tenham utilizado 

fi bras de amianto na sua cons-
trução, mas sem sucesso, o que 
leva a presumir que o mesmo não 
existe”, afi rma fonte da Comissão 
Política de Paredes do CDS.

Os centristas defendem que este 
facto “representaria um ponto de 
partida para uma verdadeira polí-
tica de saúde pública e para evitar 
que a comunidade possa estar em 
edifícios públicos exposta a riscos 
do foro cancerígeno”.

“Há pelo menos três escolas 
no concelho com amianto, entre 
elas a secundária Daniel Faria, em 

Baltar, sendo por isso centenas 
de pessoas entre alunos, pais, 
professores, auxiliares de ação 
educativa que passam grande 
parte dos seus dias permanen-
temente expostos ao amianto 
e a problemas de saúde graves 
que da mesma decorre, em que 
o risco de morte existe”.

O CDS Paredes espera que ra-
pidamente seja divulgada a lista de 
edifícios públicos com amianto e 
que sejam tomadas medidas con-
cretas para resolver o problema, ao 
qual promete continuar atento.

CDS acusa câmara de ser “negligente” 
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Luís Montenegro prometeu, em
Paredes, uma oposição forte ao PS

Luís Montenegro 
esteve em Pare-
des, no passado 
dia 20 dezembro, 

a participar num encontro 
com militantes do PSD com 
o objetivo de apresentar as 
ideias que sustentam a sua 
candidatura à liderança do 
Partido e responder, tam-
bém, às questões dos mili-
tantes, informou o partido 
em nota de imprensa.

No discurso de abertu-
ra, o líder do PSD Paredes, 
Ricardo Sousa, reiterou as 
preocupações relativamen-
te às debilidades do con-
celho de Paredes. “Graças 
a um governo socialista, 
ainda hoje as empresas do 
concelho sofrem as con-
sequências de uma crise 

PUB

aterradora. Algumas con-
seguiram recuperar, mas 
outras sobrevivem com 
dificuldades. O concelho 

conheceu bem o fenóme-
no da emigração”, disse 
o dirigente, frisando que 
“fazer com que as pessoas 
vivam melhor é essencial-
mente o que as pessoas 
pedem aos políticos”.

Fazer com que Luís 
Montenegro conheça os 
problemas do concelho e 
da região, que é “das mais 
pobres”, foi a intenção de 
Ricardo Sousa, que pôde 
ouvir da voz do candidato 
Luís Montenegro a promes-
sa de que, caso seja eleito, 
virá muitas vezes a Paredes.

Montenegro prome-
teu, ainda, uma oposição 

forte ao Partido Socialista, 
denunciando aqueles que 
são os principais erros da 
governação e assumiu-se 
como a alternativa políti-
ca “para fazer os portu-
gueses acreditarem que 
há uma possibilidade de 
Portugal ser um país mais 
competitivo”. 

Esta foi a segunda ini-
ciativa dinamizada pela 
concelhia de Paredes do 
PSD para receber os candi-
datos às eleições internas 
do partido. O primeiro en-
contro foi realizado a 9 de 
dezembro, com a participa-
ção de Rui Rio.

José Carlos Barbosa 
vai recandidatar-se 
a um segundo man-
dato na presidência 

da Comissão Política Conce-
lhia do Partido Socialista de 
Paredes. O objetivo, garante, é 
“continuar o trabalho de pro-
ximidade que tem vindo a de-
senvolver com a população”.

O mandatário da sua can-
didatura será Alexandre Al-
meida, presidente da câmara 
municipal de Paredes. 

José Carlos Barbosa de-
fende que as eleições eu-
ropeias e legislativas foram 
“dois pontos chaves e de-
terminantes deste man-
dato”, que possibilitaram 
um “crescimento notório e 
acentuado em termos de 
percentagens de votos” do 
PS em Paredes e garante já 
estar a trabalhar para as pró-
ximas autárquicas, com o ob-
jetivo de apresentar uma “al-
ternativa séria às fregue-
sias onde o PS ainda não 
conquistou o seu lugar”.

José Carlos Barbosa recandidata-se
à concelhia do PS Paredes

 A apresentação aos militantes será feita este sábado, às 18 horas, no auditório da freguesia
     de Louredo.

Além da vitória nas elei-
ções, José Carlos Barbosa quer, 
ainda, aumentar o número de 
freguesias presididas pelo Par-
tido Socialista e elevar o núme-
ro de vereadores e membros 
da Assembleia Municipal.

Natural e residente em 

Beire, José Carlos Barbosa, 36 
anos, é licenciado em Enge-
nharia Eletrónica pelo Insti-
tuto Superior de Engenharia 
do Porto, estando a concluir 
o mestrado em Engenharia 
Eletrotécnica. Desde 2009 
que exerce funções de ele-

trotécnico da manutenção 
dos comboios Alfa Pendular 
e é formador na mesma área.

É ainda vice-presidente 
dos Bombeiros Voluntários de 
Paredes e presidente da dire-
ção do Grupo Desportivo Re-
creativo e Cultural de S. Luiz.
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A 
câmara municipal de Pare-
des entregou duas novas via-
turas aos Postos Territoriais 
de Lordelo e de Paredes da 
Guarda Nacional Republica-

na (GNR), um apoio que tem em vista o refor-
ço do policiamento de proximidade.

O protocolo de doação das duas viaturas 
foi assinado no salão nobre da autarquia pelo 
presidente da câmara municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, e pelo Comandante do 
Comando Territorial do Porto, coronel Jorge 
Ludovico Bolas.

Para o presidente da câmara de Paredes, 
Alexandre Almeida, este apoio vai permitir 
melhorar os recursos da GNR e aumentar a 
segurança no concelho de Paredes, nomea-
damente por via do programa “Escola Segu-
ra”, mas também no acompanhamento de 
outras situações.

“Temos 14 centros escolares, mais de 
10 jardins infantis e temos o polo univer-
sitário da CESPU que tem sido um sucesso 
a captar estudantes não residentes. Há 
situações e incidentes que depois acon-

Câmara de Paredes
entregou duas novas viaturas à GNR

tecem e se pudermos contribuir para re-
forçar o policiamento nestas zonas me-
lhor”, frisou o autarca, comprometendo-se 
a aumentar este apoio assim que a situação 
fi nanceira da câmara melhore.

Alexandre Almeida elogiou ainda a pos-
tura do Grupo JAP, que ofereceu à Câmara 
uma das viaturas, e sublinhou que apesar de 
esta ser uma obrigação do Estado as autar-
quias também devem fazer um esforço para 
colaborar, de alguma forma, no incremento 
da segurança dos seus territórios. 

Durante a cerimónia, o Comandante do 
Comando Territorial do Porto elogiou a op-
ção da câmara de Paredes ao “oferecer duas 
viaturas relevantes para o policiamento 
de proximidade e para estarem perto das 
escolas”.

“Estas parcerias são sempre úteis e 
bem-vindas e permitem trazer-nos um 
conjunto de recursos que nos ajudam a 
trazer a segurança às pessoas”, frisou o 
coronel Jorge Ludovico Bolas, assumindo 
que os problemas da GNR no distrito do Por-
to estão em consonância com o volume de 
pessoas e, pese embora, os recursos não te-
nham aumentado há uma evolução favorá-
vel da criminalidade por força do empenho 

dos militares.
O coronel Jorge Ludovico Bolas disse ain-

da esperar que no próximo ano seja possível 

atenuar as difi culdades que existem atual-
mente e que são transversais à administra-
ção pública.

Porto foi o distrito com mais mortes nas estradas
 Entre 1 de janeiro e 21 dezembro foram registados mais de 23 mil acidentes, dos quais resultaram 55 mortos e 223 feridos graves

O 
distrito do Porto 
registou, entre de 
1 janeiro e 21 de-
zembro de 2019, 55 
mortes nas estra-

das, o mesmo número que havia sido 
registado no ano anterior. Os dados 
constam do relatório de sinistralida-
de rodoviária da Autoridade Nacio-
nal de Segurança Rodoviária (ANSR).

De acordo com o relatório, no 
distrito do Porto registaram-se 
23.890 acidentes, dos quais resulta-
ram 55 mortos e 223 feridos graves, 
mais 32 do que no período homó-
logo (191). Lisboa foi o distrito com 
mais acidentes (25.908), seguindo-
-se Braga (11.166) Aveiro (10723) 
Setúbal (10651) e Faro (10421).

O último balanço da ANSR relati-
vo a 2019 aponta para 462 mortes nas 
estradas portuguesas, menos 29 do 

que no período homólogo (491). 
Os dados da ANSR referem-se a 

óbitos que ocorrem no local do aci-
dente ou durante o respetivo trans-
porte até à unidade de saúde e os 
valores relativos aos feridos graves 
são referentes a vítimas de acidente 
cujos danos corporais obriguem a 
um período de hospitalização supe-
rior a 24 horas.

Entre de 1 janeiro e 21 dezem-
bro de 2019 foram registados 131 
535 acidentes, mais 2376 do que no 
período homólogo (129 159). 

No mesmo período fi caram fe-
ridas com gravidade 2164 pessoas, 
mais 75 do que nos 12 meses de 
2018.

Nos concelhos que pertencem à 
região do Tâmega e Sousa (Amaran-
te Lousada, Baião, Felgueiras, Pare-
des, Penafi el e Paços de Ferreira) re-
gistaram-se 6224 acidentes segundo 
dados do Posto Territorial do Porto 
da Guarda Nacional Republicana.

Texto

HELENA NUNES
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As pessoas que estão bem com a vida são consideradas belas. 
A beleza, em si, é uma questão de atitude. Deste modo, ao 
assistirmos passivamente ao que é defendido pelas revistas 
“cor-de-rosa”, cinema ou programas de entretenimento, em 

que permanentemente vemos exigidos padrões de imagem cada vez 
mais elevados aos atores e modelos, que são tidos como referência de 
estética facial e corporal, estamos a consentir que a publicidade tenha 
apenas um papel negativo em relação às muitas pessoas que se deixam 
infl uenciar por um meio que mais não faz que tentar vender o que os 
patrocinadores pretendem vender, a que custo for.

Hoje, assistimos a um permanente convite para uma mudança de 
aspeto que não nos agrada ou que não nos parece que cabem nos pa-
drões que se divulgam com livre acesso, sem regras e muito menos sem 
esclarecimento livre e responsável. Isto leva-nos a uma outra forma de 
ditadura e padronização que nos permite encaixar ou não na imagem 
perfeita, independentemente de nascermos com as características que 
possibilitam, ou não, encaixar nesses padrões.

Somos na maioria das vezes levados ao consumo desmesurado de 
produtos no intuito de obter a imagem ideal. Sabemos que, na maioria 
das vezes, tal não é possível, levando a que entremos profundamente 
em depressão. Além disso, levar-nos-á a consumir mais e novos produ-
tos já que os anteriores não conseguiram o milagre que se pretendia.

Tudo isto, e, andando de desgosto em desgosto, vai infl uenciar a 
nossa auto- estima. Ora, sendo a autoestima um estado de bem-estar 
psicológico, quando elevada, confere à pessoa emoções positivas e uma 
relação de “amor consigo próprio”. Este estado é uma situação única e 
pessoal só atingível quando integrada no próprio eu. Para isso contribui, 
de grande modo, a aceitação das nossas particularidades e aquilo que 
nos diferencia dos outros, sabendo que podemos alterar uma ou outra, 
mas que não podemos ser todos iguais e que esse objetivo é inatingível.

Os padrões atuais de beleza são isso mesmo - os atuais. Por sinal, têm 
mudado constantemente ao longo dos anos, deixando marcas em pes-
soas de todas as gerações, que se consideram uns seres sem encanto, 
sem brilho social ou até invisíveis.

A forma de adquirir alguma dignidade social saudável é lutar contra 
os padrões que nos são impostos e que nos empurram para a mesma 
embalagem. É necessário que venha ao de cima a nossa individualidade 
e desta forma assumirmos ser pessoas únicas, saudáveis e satisfeitas.

Ao entender que esta variedade é um desígnio benéfi co da natureza 
estamos a contribuir para a redução de doenças ligadas á imagem cor-
poral tais como a bulimia e a anorexia. Ao permitir que a psicose do culto 
do corpo deixe de ser doentia e escravizante podemos vir a transformar-
mo-nos, desde que aceitemos ter uma imagem integrada e saudável.

Tendo em mente todas estas realidades associadas á imagem corpo-
ral e facial, estéticas estamos habilitados para fazer uma série de refl e-
xões e com o fi m de ajudar a alterar e/ou aceitar a imagem que porven-
tura seja a adequada à sua estrutura genética ou cromossómica.

Faça uma avaliação com profi ssionais de saúde que sabem como li-
dar com todas estas variantes e que, de forma honesta, recomendarão 
as atitudes e intervenções que se adequem a cada um, sem alterar os 
traços pessoais e apenas ajustando-os a cada pessoa.
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AUTO IMAGEM

A 
pequena Jennifer foi 
a primeira bebe a nas-
cer no Hospital Padre 
Américo, em Penafi el, 

em 2020. É a bebé do ano do Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e Sousa 

O 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sou-
sa (CHTS) recebeu 
a certifi cação total 
de qualidade pelo 

Modelo ACSA, vendo reconhecido o 
trabalho afi ncado, realizado ao longo 
dos últimos meses, no Hospital Padre 
Américo e no Hospital de São Gonçalo.

O CHTS é o 2.º hospital por-
tuguês, a seguir ao IPO Lisboa, a 
conseguir esta certifi cação, “o que 
enche de orgulho toda a equipa”, 
refere a nota de imprensa.

O Modelo ACSA é o sistema de 
certifi cação adotado pela Direção-
-Geral da Saúde (DGS) que se baseia 
num processo que verifi ca e reco-
nhece de que forma os cuidados de 
saúde prestados aos cidadãos estão 
de acordo com os padrões de qua-
lidade nacionais e internacionais, 
aplicáveis às diversas tipologias de 

CHTS recebe certifi cação 
total de qualidade

 É o segundo hospital do país a conseguir esta certificação da Direção Geral da
    Saúde (DGS).

unidades de saúde, e com os eixos 
prioritários da Estratégia Nacional 
para a Qualidade na Saúde.

A juntar ao cuidado na prestação 
assistencial à população da vasta área 
de infl uência, à resposta ao acesso, 
particularmente reforçada nos últi-
mos meses, ao grande projeto de Hu-

manização e ao grande controlo nos 
custos operacionais por doente tra-
tado, este reconhecimento da Certifi -
cação ACSA é, para o Conselho de Ad-
ministração do CHTS, uma boa forma 
de terminar o ano 2019 e um desafi o 
para continuar a busca permanente 
de melhorias no futuro.

Bebé do ano do CHTS
é uma menina e é de Lousada

 Jennifer nasceu às 13h45 do primeiro dia de 2020, com 3,830 quilos e 52 centímetros
    de comprimento.

(CHTS) e os pais são de Caíde de Rei, 
Lousada.

Segundo o hospital, Jennifer 
nasceu às 13h45 do primeiro dia do 
ano, de parto normal, com 38 sema-
nas. Com 3,830 quilos de peso e 52 

centímetros de comprimento, Jen-
nifer é a terceira fi lha de Cláudia Sil-
va e Fernando Rosa, dois jovens re-
sidentes em Caíde de Rei, Lousada.

“A mãe, uma madeirense a 
residir há 13 anos na região do 
Vale do Sousa, deu entrada no 
Hospital Padre Américo, Penafi el, 
na madrugada do primeiro dia do 
ano para uma passagem de ano 
diferente. O parto estava previsto 
para 13 de janeiro, mas a pequena 
Jennifer quis nascer mais cedo e 
veio ao mundo, de parto normal, 
às 13h45, no dia 1 de janeiro como 
indicam os registos”, refere o CHTS.

Citada na nota de imprensa, a 
mãe da menina diz que a pequena 
“Jennifer é muito sossegadinha, 
come e dorme”. O nome da bebé 
foi escolhido pelos irmãos, Alexan-
dre de oito anos e a Leonor de cinco, 
diz a mãe Cláudia Silva.

O parto decorreu sem complica-
ções e mãe e bebé estão bem.

Texto
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O 
Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa 
(CHTS) recebeu, na 
semana passada, 
83 novos médicos 

internos que vão iniciar a sua for-
mação.

Segundo o CHTS, dos 83 novos 
médicos 60 são internos de for-
mação geral e 23 são internos de 
formação específi ca, distribuídos 
pelas especialidades de Ortopedia, 
Medicina Interna, Cirurgia Geral, 
Endocrinologia, Otorrinolaringolo-
gia, Medicina Intensiva, Psiquiatria, 
Patologia Clínica, Pediatria, Anes-
tesiologia, Psiquiatria da Infância 
e Adolescência e Medicina Física e 
Reabilitação.

“Atualmente, o CHTS tem mais 
de 100 internos em formação 
específi ca, tendo, este ano, rece-
bido pela primeira vez, internos 
nas especialidades de Otorrino-
laringologia, Medicina Intensiva 
e Medicina Física e Reabilitação, 
o que revela o merecido reconhe-
cimento da qualidade clínica e 
formativa do centro hospitalar”, 
explica a nota de imprensa.

A sessão de boas-vindas contou 
com a presença dos membros do 
Conselho de Administração, Dire-
ção do Internato Médico e diretores 
dos Departamentos e Serviços e da 
presidente da Comissão Regional 
dos Internatos Médicos da Zona 
Norte.

Nuno Teixeira, diretor do In-
ternato Médico, deixou “votos de 
um internato muito produtivo” e 

83 novos médicos internos
iniciam formação no CHTS

 Este ano o CHTS recebeu, pela primeira vez, internos nas especialidades de Otorrinolaringologia, Medicina Intensiva e Medicina
    Física e Reabilitação.

salientou que “vão encontrar um 
hospital motivado para a forma-
ção médica, com um grupo de 
trabalho jovem e disponível para 
vos proporcionar o melhor inter-
nato”. 

O presidente do Conselho de 
Administração, Carlos Alberto, ape-
lou à capacidade e disponibilidade 
dos novos médicos internos para “ir 
ao encontro das necessidades da 
população que é uma população 
imensa. O CHTS integra o Hos-
pital de Penafi el e o Hospital de 
Amarante, sendo um dos maiores 
centros hospitalares do país, ser-

vindo uma população superior a 
meio milhão de pessoas.”

CHTS foi
a primeira escolha

para João e Inês

João Borges e Inês Pacheco, na-
turais de Paredes, internos de For-
mação Geral, afi rmam que o CHTS 
foi a primeira opção para fazerem o 
Internato Médico.

João Borges, aluno da Faculda-
de de Medicina do Porto, aponta a 

proximidade como uma das razões 
para esta escolha e também pela 
“excelente experiência de estágio 
na instituição, realizado durante 
o 6.º ano do curso. Temos mais 
oportunidades que nos hospitais 
dos grandes centros urbanos”, 
sublinha.

A proximidade também mo-
tivou a escolha de Inês Pacheco, 
aluna do Instituto de Ciências Bio-
médicas Abel Salazar, que refere 
“o sentimento de familiaridade” 
que o hospital lhe transmite. “Nasci 
no antigo Hospital de Paredes, é 
como voltar às origens”, assegura.

“Por outro lado, é também 
uma oportunidade de conhecer 
outras realidades e aprender com 
pessoas diferentes, sem a habi-
tual sobrecarga de alunos dos 
hospitais universitários”, conclui 
Inês.

O Internato Médico é composto 
pela Formação Geral, primeiro ano 
do Internato caracterizado por um 
período de formação geral onde o 
médico tem oportunidade de con-
tactar com vários serviços, seguin-
do-se a Formação Específi ca, um 
período de especialização que po-
derá durar entre quatro e seis anos.

João Borges e Inês Pacheco
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Eurockey Indoor: seleção
nacional falha subida divisão

Revista do ano 2019:

Acontecimentos que marcaram o concelho
Da beati� cação do Padre Américo, à ordenação de D. Vitorino Soares, bispo auxiliar do Porto, passando pelo acidente que vitimou o co-
mandante dos bombeiros de Cete, Noel Ferreira, há fotogra� as para todos os gostos nesta galeria de revista do ano de 2019 sobre o con-
celho de Paredes.

Complexo das Laranjeiras
remunicipalizado

Sobreirense garante
subida à 1. Divisão Distrital

A seleção nacional sub-21 de hóquei em patins con-
quistou a medalha de bronze no Campeonato 
Europeu de Hóquei em Patins, que se realizou no 

Pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Paredes, deixando es-
capar a subida à 1.ª Divisão.

A República Checa foi a grande vencedora da prova que 
juntou mais de 120 atletas de sete seleções na luta pelo título 
europeu. ■

Festa motard termina
com atropelamento mortal

Um emigrante de Rebordosa, de 45 anos, envol-
veu-se em desacatos no interior da sede do 
Moto Clube de Rebordosa, durante a festa da 

matança do porco. Depois de ter sido convidado a sair 
pegou no carro e lançou-se contra um grupo de pessoas 
que se encontravam na rua. Duas morreram e outras três 
ficaram feridas. 

O condutor estava alcoolizado e fugiu do local, entregan-
do-se mais tarde às autoridades. Responde por dois crimes de 
homicídio qualifi cado, dois de ofensa à integridade física, con-
dução perigosa, condução em estado de embriaguez e cinco 
crimes de danos.  ■

Onze anos depois de ter sido vendido a uma empre-
sa de construção com vista a ser criado um centro 
comercial, que nunca chegou a avançar, o Comple-

xo Desportivo das Laranjeiras voltou a ser posse da câmara 
de Paredes, por via de uma expropriação amigável, de 1.6 mi-
lhões de euros.

A escritura pública da expropriação foi assinada em mar-
ço, tendo o executivo apresentado depois dois projetos para a 
requalifi cação do antigo estádio e de recuperação do pavilhão 
gimnodesportivo. ■

Passe Único na
Área Metropolitana do Porto

O Passe Único da Área Metropolitana do Porto entrou 
em vigor a 1 de abril permitindo viajar dentro dos 
17 concelhos da AM Porto e em todos os operado-

res de transportes públicos por um valor máximo de 40 euros.
O Passe Municipal permite, também, viagens dentro do 

concelho ou até três zonas contíguas, por um custo de 30 euros.
A adesão ao Passe Único trouxe ganhos signifi cativos para as 

famílias do concelho, que passaram a poupar entre 20 a 80 euros 
com transportes públicos na Área Metropolitana do Porto. ■

O Imperial Clube Sobreirense sagrou-se campeão da 
2.ª Divisão Distrital e garantiu a subida de divisão, 
após vencer o 1.º Maio Figueiró por 6-2.

O objetivo era há muito desejado pelos sócios, simpatizan-
tes e dirigentes do clube da Sobreira, depois de uma época de 
sonho com a inauguração do novo campo sintético. Esta foi a 
terceira subida de divisão do clube, com 80 anos de história, e 
que alberga cerca de 150 atletas. ■

O Dia Municipal do Bombeiro foi assinalado no feria-
do do 10 de Junho, Dia de Portugal, de Camões e 
das Comunidades Portuguesas, com uma homena-

gem às cinco corporações de bombeiros do concelho, Baltar, 
Cete, Lordelo, Paredes e Rebordosa.

A cerimónia decorreu na Alameda de São Salvador, em 
Lordelo, e homenageou mais de uma centena de homens e 
mulheres que dedicam muitas horas de voluntariado ao ser-
viço dos cidadãos. ■

Dia Municipal do Bombeiro
com homenagens
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Auditoria: 5,5 milhões
em obras não contabilizados

nas contas da câmara

Comandante dos Bombeiros
de Cete morre

em queda de helicóptero 

A auditoria independente pedida pelo executivo de 
Alexandre Almeida (PS) às contas da câmara de Pa-
redes mostrou que, em 2017, foram lançados mais 

de 100 ajustes diretos, num total de 12,2 milhões de euros, dos 
quais 5,5 milhões não foram contabilizados nas contas para 
não ultrapassar os limites do endividamento.

Além das obras, o relatório mostrou a existência de vá-
rios contratos permuta que também não foram contabili-
zados. ■

Quinze homenageados receberam a Medalha de 
Ouro do Município de Paredes na sessão solene 
do feriado municipal, entre eles sete personalida-

des, três instituições e cinco empresas. Da poesia ao desporto, 
passando pelos empresários e pelo jornalismo, todos foram 
homenageados. 

As congratulações também incluíram as profi ssões de fer-
roviário e de carreteira, com muita história no concelho. As ins-
tituições que apoiam os peregrinos e as inúmeras empresas 
do concelho também foram galardoadas. ■

Jovens da Sobreira
campeões europeus

Noel Ferreira era Capitão da Força Aérea e andava a 
combater os fogos em Valongo, quando o helicóp-
tero que pilotava acabou por cair no meio da serra, 

após colidir com as linhas de alta tensão.
O acidente deixou em choque a corporação de bombeiros 

de Cete, onde Noel Ferreira era comandante, e toda a região. 
Centenas de pessoas compareceram às cerimónias funebres  
realizadas no quartel dos bombeiros de Cete, onde estiveram 
elementos de várias corporações do distrito, da Marinha, das 
Forças Armadas e da Força Aérea Portuguesa. ■

D. Vitorino Soares ordenado
Bispo Auxiliar do Porto

D. Vitorino Soares foi ordenado Bispo Auxiliar do 
Porto. A ordenação episcopal aconteceu a 29 se-
tembro, na Sé do Porto. Originário desta diocese, 

foi ordenado padre a 14 de julho de 1985. Em 1994 assumiu a 
paróquia de Castelões de Cepeda, Paredes, e em 1999, Mada-
lena, Paredes.

A sua saída das paróquias paredenses coindicou com a 
celebração dos 25 anos de serviço de D. Vitorino Soares em 
Paredes, data que foi assinalada com uma eucaristia solene 
presidida pelo Bispo do Porto, D. Manuel Linda. ■

Guilherme Moreira e Rafael Nogueira, naturais da So-
breira, sagraram-se campeões europeus de hóquei 
em patins sub-15, pela Associação Desportiva de 

Valongo. 
A equipa venceu a 8.ª edição do Eurockey Cup sub-15, 

uma competição de clubes europeus de hóquei em patins, 
que decorreu em Espanha e reuniu as melhores equipas dos 
principais campeonatos nacionais. ■

Fundador da Casa do Gaiato 
a caminho da beatifi cação

O Vaticano reconheceu as “virtudes heroicas” do pa-
dre Américo Monteiro Aguiar, fundador da Casa do 
Gaiato. O processo de beatifi cação foi introduzido 

em março de 1986 pela “Obra de Rua”.
O Padre Américo, como era conhecido, nasceu em Pe-

nafi el, Galegos, a 23 de outubro de 1887 e dedicou a sua vida 
aos mais carenciados. Em 1940 criou a primeira Casa do Gaia-
to, em Miranda do Corvo, para acolher, educar e integrar jo-
vens que se viram privados do seu meio familiar.

As Casas do Gaiato de Paço de Sousa, Penafi el, e Beire, Pa-
redes, foram fundadas em 1943 e 1950. ■

Medalha de Ouro
para personalidades,

instituições e empresas 
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Economia & Negócios

10 anos de serviços educativos
O sabiUs tornou-se numa empresa de referência na área dos serviços educativos e apoio pedagógico. A parceria com a Royal School of 
Languages - Escola de Línguas, conta com centenas de alunos.

No ano que chega aos dois dígitos de existência, quisemos conhecer o sabiUs - centro de estudos e formação. Fundado em 25 de setembro de 2010 por Manuela Barros e Júlio Borges o 
sabiUs foi adicionando instalações e parcerias. De momento, conta com dois espaços: a sede, na Av. Campo das Laranjeiras e polo na Rua António Araújo, num total de 600 m2 e mais de 20 salas 
de aula/formação.

“Asseguramos todos os serviços educativos - sala de estudo, explicações, do 1º ao 12º Anos de escolaridade. Para tal contamos com dezenas de docentes especializados por ciclo de ensino 
e/ou disciplina. Criamos as melhores condições e temos uma equipa que tanto nos orgulha de professores, auxiliares e administrativos para que os alunos alcancem resultados de excelência!”, 
explicam Júlio Borges e Manuela Barros.



11Quinta-feira 9 de janeiro de 2020

PUB
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NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil
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Economia & Negócios

Nas interrupções letivas o sabiUs proporciona a todos os alunos (internos e externos) um 
amplo conjunto de atividades lúdicas, culturais, desportivas e recreativas.  “Na interrupção de 
Natal os alunos realizaram diversas visitas, tais como Coliseu Porto, Museu Municipal e Cinemax 
em Penafi el, aulas de culinária com Nutricionista, foram à piscina, realizaram torneios de jogos, 
bem como obtiveram o indispensável apoio pedagógico”, refere Manuela Barros.

As valências do sabiUs foram alargando ao longo dos anos, ajustando-se às mudanças 
e exigências do novo mundo. Celebramos parceria com a melhor escola de línguas - Royal 
School of Languages. 

A Royal School of Languages que durante a festa de Natal, no dia 21 de dezembro, anun-
ciou uma surpresa para os alunos presentes na festa, com sorteio de um Curso de 15 dias em 
INGLATERRA.

O aluno Tomás Melo foi o feliz contemplado com o Curso GRÁTIS, de entre todos os alunos 
Royal School presentes.

O sabiUs dispõe de mais serviços e produtos, nomeadamente explicações, salas de estudo, preparação para exames nacionais, férias escolares (ATL), Happy Code, psicologia, Royal School of 
Languages, tradução, transporte, alimentação, karaté e xadrez.

Para o futuro estão reservados mais projetos, particularmente na área formativa: empresas e adultos.

No início do mês de março o sabiUs disponibiliza o Programa de Preparação para os Exames 
Nacionais - 9º; 11º e 12º Anos. “Tem uma calendarização e planifi cação que vai ao encontro 
dos conteúdos programáticos dos Exames Nacionais. Este programa é lecionado pelos 
docentes com anos de experiência da disciplina, especifi camente Português, Matemáti-
ca, Físico-Química, Biologia/Geologia, MACS, Economia, Geografi a e História”, acrescenta 
Manuela Barros. 

Em maio de 2018 o sabiUs foi certifi cado 
pela DGERT como Entidade Formadora. 

Neste mês haverá formação para ativos/
as desempregados/as dos 18 aos 65 anos, que 
decorrerá nas instalações do sabiUs, na Ave-
nida Campo das Laranjeiras, 44, em Paredes.

Os cursos disponíveis são:
- literacia digital;
- saúde da pessoa idosa;
- prevenção e primeiros socorros em geriatria. 

Estes cursos incluem:
- Bolsa de formação;
- Subsídio de alimentação;
- Encargos com transportes;
- Seguro de acidentes pessoais.

Formação gratuita
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Desporto de A a Z

O desporto é uma área muito vasta e rica no concelho de Paredes. Ao longo destes quase cinco anos de vida O 
Paredense tem conhecido diversas histórias no que ao “mundo desportivo” diz respeito. Desta forma, o jornal 
lançou, uma nova rubrica “DESPORTO de A a Z”, que tem como objetivo dar a conhecer as modalidades desen-
volvidas no concelho e as histórias que as envolvem. Convidámo-lo a conhecê-las e a partilhá-las connosco. 
Caso conheça alguma que gostava de ser partilhada na nossa edição, entre em contacto connosco através do 
email: oparedense@gmail.com ou do contacto 223 272 917.

Patinagem artística na Sobreira
dá os primeiros passos

A secção de Patinagem Artística nasceu na Casa do Povo da Sobreira, em outubro de 2017.
A requalifi cação do pavilhão juntamente com o mediatismo, da altura, da série “Soy Luna”, foram o “mote para o arranque” de uma nova modalidade num 

pavilhão remodelado.
Com uma oferta desportiva escassa na zona sul do concelho, pouco tempo bastou para os responsáveis perceberem que esta seria “uma aposta ganha”. 
Dois anos depois, são 48 as atletas que representam a patinagem artística da Casa do Povo da Sobreira. Divididas em três turmas devidamente identifi cadas 

nos seus níveis de desenvolvimento e objetivos defi nidos, entre os 4 e os 14 anos, 47 são raparigas e apenas um atleta é do sexo masculino.

As mais-valias
da modalidade

A patinagem artística é um desporto com pou-
co grau de mediatismo, apesar do seu franco cres-
cimento, enquanto modalidade de alta competi-
ção implica técnica, interpretação e representação, 
exigindo uma performance elevada dos atletas, 
com treinos rigorosos e intensos. Embora seja um 
desporto individual, exige elevados níveis de con-
centração e abrange outras áreas como o teatro e 
a dança.

Coletivamente, ajuda à criação do espírito de 
grupo, partilha de experiências e entreajuda dos 
atletas para alcançarem os seus objetivos.

Um clube
autenticamente

paredense
A Casa do Povo da Sobreira é o único clube que 

começou um “projeto de raiz”, ou seja, onde a maioria 
dos atletas são do concelho de Paredes. Apesar de te-
rem praticantes de Penafi el, esses atletas começaram 
a patinar no clube sobreirense.

Ainda que, com um longo caminho a percor-
rer, os responsáveis pela instituição acreditam que 
quando surgirem notícias de atletas com bons 
desempenhos e títulos, toda a população saberá 
que esses patinadores começaram a sua carreira 
na Sobreira.

O clube existe para proporcionar oferta des-
portiva aos sobreirenses e aos jovens das fregue-
sias vizinhas, a direção aposta, sobretudo, na for-
mação de atletas.

Texto e Fotos
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Carolina Silva, 12 anos

“Gosto de tudo aqui na patinagem. Tenho 
feito aqui muitas amigas e também gosto de vir 
para cá para estar com elas. Tenho um bom grupo 
e damo-nos todas muito bem. As maiores ajudam 
as mais pequenas e isso é muito bom para todas. 
Também gosto de participar nos espetáculos que 
apresentamos, apesar de fi car sempre muito ner-
vosa. Gostava de um dia ser patinadora artística 
profi ssional”. 

Um rapaz entre quase cinquenta raparigas

Pedro Melo é natural da Sobreira. Tem 10 anos e pratica patina-
gem há dois. É o único rapaz entre as restantes 47 atletas da patina-
gem da Casa do Povo da Sobreira.

Quando questionado sobre o que mais gosta na modalidade que 
pratica, Pedro não tem dúvidas “Gosto de tudo”, afi rma sem hesitar. 
Quando lhe pedimos para ser mais específi co, o atleta masculino 
acrescenta: “Gosto essencialmente de patinar e dos saltos que faze-
mos”.

Pedro já participou em três espetáculos organizados pela insti-
tuição que representa e garante “É uma ótima sensação. Treinamos 
durante muito tempo para conseguirmos apresentar os espetáculos. 
Os treinos são muito exigentes, mas quando entramos em palco o am-
biente é mágico”.

Sobre o facto de ser o único rapaz entre as quase cinquenta ra-
parigas, Pedro Melo garante: “Eu sinto-me bem aqui, elas são muito 
simpáticas comigo”.

Sofi a Carvalho, 8 anos

“Entrei para a patinagem artística há dois anos, quando começou 
aqui na Sobreira. Como o meu pai já jogava hóquei foi fácil conciliar os 
meus treinos com os dele. 

Gosto muito de patinar e de fazer o “avião” e o “carrinho” (dois mo-
vimentos da modalidade). É claro que, por vezes, podemos magoar-
-nos mas isso pode acontecer em qualquer desporto e o gosto pela 
patinagem supera tudo isso.

Já fi z quatro espetáculos e num deles incorporei duas persona-
gens. É muito giro e divertido participar nos espetáculos e eu gosto 
muito.

Quando for grande quero ser cozinheira, mas gostava de conciliar 
essa profi ssão com a patinagem”.

Gabriela Rosendo, 7 anos

“Ando na patinagem há um ano e vim para aqui porque sempre 
tive curiosidade em aprender a patinar. Sempre achei a patinagem um 
desporto muito divertido e quando experimentei gostei logo muito 
da modalidade.

No início foi difícil aprender, mas agora tenho patins profi ssionais 
e é muito melhor para aprender.

O que mais gosto aqui são as amigas que tenho feito e de apren-
der cada vez mais.

Já fi z vários espetáculos. A patinagem é o que mais gosto de fazer 
na vida. No dia em que eu entrei aqui, sentia que já pertencia a esta 
família”.

Mariana Rocha, 9 anos

“Gosto muito de patinar, de aprender saltos 
novos e de evoluir. Sei que ainda cometo alguns 
erros, mas a treinadora ajuda-me muito. Também 
gosto de estar cá porque posso conviver com as 
minhas amigas. Sinto-me muito bem neste clube 
e esta tem sido uma experiência muito boa. Gostei 
muito de patinar desde o primeiro dia que come-
cei a praticar a modalidade e gostava muito de ser 
patinadora profi ssional”.

Luciana Rocha, 6 anos

“Vim para a patinagem porque a minha irmã já andava aqui e 
disse-me para eu vir também. Eu vim uma vez e a partir daí não quis 
deixar de vir, porque gostei muito de patinar. Comecei a aprender 
em casa com uns patins da minha irmã, no início foi um pouco difícil 
aprender, mas depois fi cou mais fácil e agora já não tenho medo. O 
que mais gosto de fazer são as piruetas que aprendemos.

Já participei num espetáculo e adorei, mas fi co muito nervosa por-
que tenho medo de fazer alguma coisa mal. Também estava nervosa 
nas provas, mas correram bem e passei”.
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Divisão Elite da AF Porto    |    Aliados de Lordelo, 1  —  Tirsense, 1

O 
abandono do comando técnico 
da equipa lordelense por parte 
de Juvenal Brandão foi anuncia-
do pela direção do clube, após 

uma reunião entre dirigentes do mesmo e o 
agora ex-técnico.

Ao Paredense, Filipe Carneiro explicou 
as causas para a decisão: “Após algumas 
conversas entre os elementos da direção 
e o treinador decidimos, de forma ami-
gável, terminar o vínculo de ligação ao 
clube. Um treinador vive de resultados e 
a verdade é que o Aliados já não vence 
há cinco jogos consecutivos. Sabemos 
que temos sido abalados por uma série 
de lesões que têm condicionado este 
plantel, mas efetivamente as pessoas 
olham para os resultados".

O presidente lordelense afi rmou que a de-

cisão foi tomada por “mútuo acordo” e que, 
para além da contratação de um novo técni-
co, "o Aliados irá ao mercado reforçar-se 
para continuar a lutar pela melhor classifi -
cação possível".

Recorde-se que o Aliados não vence há 
cinco jogos consecutivos, tendo, num deles, 
sido afastado da Taça AF Porto, pelo SC Rio 
Tinto. 

O empate a uma bola, na última jornada, 
frente ao Tirsense, pode ter ditado a saída do 
técnico. A partida da 17.ª jornada da Divisão 
Elite entre lordelenses e jesuítas terminou 
com uma igualdade a uma bola. Numa pri-
meira parte equilibrada, foram os homens 
da casa a terem mais oportunidades para 
inaugurar o marcador. Sem inspiração e com 
“pontaria desafi nada”, o nulo manteve-se 
até ao intervalo.

No segundo tempo, os lordelenses entra-
ram mais fortes e conseguiram chegar à van-
tagem, logo aos 50 minutos de jogo, com o 

Juvenal Brandão já não é treinador do Aliados
Texto e Foto
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golo de Gilmar.

A partida seguia 
a um ritmo intenso e, 
a dez minutos do fim, 
as emoções voltaram 
a “fervilhar” com o 
golo de Bobô que 
deu o empate aos “je-
suítas”. 

Com a igualdade, o 
Tirsense manteve o 2.º 
lugar, com 31 pontos. 
Juvenal Brandão dei-
xou assim o Aliados de 
Lordelo na 9.ª posição, 
com 25, a seis pontos 
dos lugares de subida 
de divisão.

Até ao momento 
não foi possível obter 
uma reação por parte 
de Juvenal Brandão.

Lesões graves num “empate amargo”
Divisão Elite da AF Porto    |    Vila Meã, 1  —  Aliança de Gandra, 1

O 
Aliança de Gandra viajou até 
Amarante para defrontar o Vila 
Meã. A equipa gandrense esta-
va certamente “alertada” para o 

bom momento do adversário que, no último 
jogo do ano, tinha imposto a primeira derrota 
ao até então líder Rebordosa.

Apesar do “aviso”, o Aliança de Gandra não 
entrou bem na partida. O Vila Meã superiori-
zou-se e teve inclusive oportunidades para 
inaugurar o marcador. A equipa da casa apro-
veitava sobretudo as “bolas paradas” para 
criar perigo, mas sem grande sucesso.

Aos 25 minutos, Mário Rocha teve de fazer 
uma substituição “forçada”, já que Alex Car-
valho saiu lesionado. Os gandrenses não es-
tavam mesmo “com sorte” e falharam, ainda, 
uma grande penalidade durante o primeiro 
tempo. 

Na segunda parte, a formação visitante 
entrou melhor e mais decidida. Com mais 
oportunidades e maior domínio, o Aliança 
de Gandra intensifi cou o ritmo de jogo. No 

entanto, aos 70 minutos, um lance que en-
volveu Brandão, o guardião da equipa gan-
drense, “gelou” as bancadas do Estádio Mu-
nicipal de Vila Meã. O guarda-redes embateu 
contra um adversário e chegou mesmo a 
perder os sentidos durantes uns minutos, 
Brandão teve de ser assistido no hospital, 
mas O Paredense sabe que o jovem atleta já 
se encontra em recuperação, tendo sido su-
turado no sobrolho.

Passado “o susto”, chegaram os festejos 
com o golo da turma de Mário Rocha. Após a 
marcação de um livre direto, Pepe cabeceou 
certeiro e inaugurou o marcador, aos 79 mi-
nutos. Logo a seguir, nova contrariedade para 
o conjunto gandrense, Maurício também se 
lesionou e teve de ser substituído. O avança-
do fez uma rotura muscular e terá uma para-
gem de cerca de um mês.

Com tantas adversidades, o Aliança de 
Gandra acabou mesmo por sofrer o golo do 
empate. Parreco estabeleceu a igualdade, 
com a marcação de um livre direto.

O empate permitiu aos gandrenses ascen-
derem ao 4.º lugar da tabela classifi cativa com 28 
pontos. O Vila Meã ocupa a 8.ª posição, com 25. 

No final do encontro, Mário Rocha con-
siderava que a vitória da sua equipa seria 
o resultado justo: “Sabíamos do bom mo-
mento do adversário, por isso, sabía-
mos que teríamos algumas dificuldades 
pela confiança que a equipa opositora 
iria apresentar. Mas penso que prepará-
mos bem o jogo, embora não tenhamos 
entrado tão bem na partida, como eu 
gostaria. O adversário podia ter feito o 
golo em algumas ocasiões, sobretudo, 
de bola parada, mas felizmente conse-
guimos anular os seus pontos fortes. 
No segundo tempo, melhorámos muito 
e chegámos ao golo com toda a justiça. 
Tivemos oportunidades para dilatar a 
vantagem e fomos muito infelizes por 
não termos conseguido a vitória, já que 
esse era o resultado justo. É um resulta-
do penoso para nós, mas os meus atletas 
estão de parabéns”. 

Sobre as lesões dos seus jogadores, o 
técnico gandrense lamentou: “São situa-
ções que fazem parte do futebol, dese-
jamos as melhoras aos jogadores e que 
recuperem da melhor forma”.

Texto e Fotos
CRISTINA BORGES
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Campeonato de Portugal    |    Valadares, 0  —  União de Paredes, 1

Divisão Honra da AF Porto  |  Lousada B, 0 — Nun’Álvares, 1

Depois da pa-
ragem para as 
f e s t i v i d a d e s 
da época, o 

União Sport Clube de Pare-
des regressou “ao ativo” na 
caminhada do Campeonato 
de Portugal. O primeiro en-
contro do ano do emblema 
paredense realizou-se em 
Vila Nova de Gaia, frente ao 
Valadares, em jogo a contar 

“com o pé direito” no ano 2020 
e leva já sete jogos sem perder. 
A formação visitante ocupa 
atualmente o 5.º lugar da tabe-
la classifi cativa, com 29 pontos. 
O Valadares é 15.º classifi cado, 
a segunda equipa da “zona de 
despromoção”, com 16.

No fi nal do encontro, Eu-
rico Couto admitia: “Num 
campo difícil, onde tivemos 
difi culdades de adaptação 
e cometemos demasiados 
erros com bola, por essa ra-

Entrada com “o pé direito”

Divisão Elite da AF Porto    |    Alpendorada, 1 —  Rebordosa, 0

Texto e Foto
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num jogo fortemente condi-
cionado pelo tempo ventoso 
que se fez sentir no Estádio 
Municipal de Alpendorada.

Depois de “fechar o ano” 
com a primeira derrota da épo-
ca, esperava-se uma resposta 
efi caz da turma orientada por 
Tonanha. No entanto, os visi-
tantes encontraram “pela fren-
te” um opositor motivado pela 
vitória “fora de portas” na últi-
ma jornada da prova e tiveram 
difi culdade em impor o seu rit-
mo de jogo.

Com ambas as equipas a 
terem o controlo da partida em 
momentos distintos da mes-
ma, as oportunidades de golo 
foram escassas, mas surgiram 

de ter terminado o ano com 
“um empate caseiro” frente ao 
Bougadense (1 – 1), o Nun’Ál-
vares “entrou em 2020” com o 
objetivo de regressar às vitó-
rias.

A equipa orientada por 
Eduardo Moreira deslocou-se 

Vitória no último lance

“Balde de água fria” dita segunda derrota

para a 16.ª jornada da prova.
Numa partida nem sem-

pre bem jogada e com algu-
ma difi culdade de ambien-
tação ao piso, os homens 
orientados por Eurico Couto 
conquistaram a vitória num 
golo solitário, apontado por 
Joel Barbosa, já no segundo 
tempo. O tento apontado 
aos 57 minutos pelo avança-
do paredense permitiu aos 
unionistas conquistar a quar-
ta vitória consecutiva.

O Paredes entrou assim 

zão, a nossa equipa não fez 
um bom jogo, mas conquis-
tou uma vitória justa e im-
portante pela organização 
e compromisso coletivo”. O 
técnico paredense acrescen-
tou ainda: “O rendimento 
individual não apresentou 
a qualidade e a consistência 
que tem sido hábito, as difi -
culdades de adaptação e a 
paragem provocaram índi-
ces de concentração baixos”.

Questionado sobre se o 
“bom momento de forma” da 

a Lousada para defrontar a 
formação B local. A turma lou-
sadense é a primeira acima da 
“zona de despromoção” e con-
tabiliza já cinco derrotas conse-
cutivas. Os recaredenses mos-
traram o estatuto de líderes e 
procuraram sempre atacar a 

baliza adversária. Mas, apesar 
dos maus resultados, o Lousa-
da B parecia não estar disposto 
a facilitar “a vida” ao primeiro 
classifi cado, que aumentava 
a ansiedade com o passar do 
tempo.

O conjunto recaredense 

voltou a mostrar desacerto na 
hora de fi nalizar, mas foi pre-
miado pela insistência no últi-
mo lance do encontro. Amaro, 
aos 96 minutos, fez o golo que 
deu a vitória ao líder da série 2 
da Divisão de Honra.

Atualmente, o Nun’Álvares 

é 1.º classifi cado com 29 pon-
tos, o Lousada B é 14.º com 14.

Até ao fecho desta edição 
não foi possível falar com o trei-
nador da equipa principal do 
Nun’Álvares, Eduardo Moreira, 
a fi m de recolher as habituais 
declarações.

turma unionista permite so-
nhar com um objetivo maior, 
Eurico Couto mantém-se 

cauteloso: “Apenas pensa-
mos no próximo jogo e no 
nosso crescimento”. 

Assim como a Di-
visão Elite, tam-
bém a Divisão 
de Honra não 

teve “direito” a paragem na 
época festiva. Por isso, depois 

Rebordosa e Al-
pendorada volta-
ram a “medir for-
ças” quinze dias 

depois dos homens do conce-
lho de Paredes eliminarem os 
marcoenses da Taça AF Porto. 
Desta vez, a partida marcava a 
17.ª jornada da Divisão Elite.

Os rebordosenses desloca-
ram-se ao Marco de Canaveses, 

em ambas as balizas. Apesar 
das investidas e caminho para 
o fi m, o nulo parecia ser mes-
mo o resultado fi nal, mas o fu-
tebol mostrou, mais uma vez, 
ser imprevisível e, aos 93 minu-
tos, Nando marcou o golo que 
deu a vitória à equipa da casa.

O “balde de água fria ge-
lou” os rebordosenses que so-
freram, assim, a segunda der-
rota da época em dois jogos 
consecutivos. O desaire “atirou” 
o Rebordosa para o 7,º lugar 
da tabela classifi cativa, com 27 
pontos, o Alpendorada está no 
3.º posto, com mais dois.

No fi nal do jogo, Tonanha 
mostrava-se visivelmente insa-

tisfeito com o resultado da sua 
equipa: “Foi um jogo fraco e 
sem história. Estava muito 
vento, o que condicionou o 
desempenho das duas equi-
pas e difi cultou a tarefa a 
ambos. Depois acabou por 
acontecer um golo, já de-
pois da hora, sem que nada 
o justifi casse. O resultado 
mais justo era o empate, já 
que nenhuma das equipas se 
conseguiu superiorizar."

Sobre as duas derrotas 
consecutivas, o técnico rebor-
dosense explica: “Estamos a 
passar uma fase difícil, de 
repente fi camos com sete jo-
gadores lesionados, a maior 
parte deles muito infl uentes. 

Estamos a tentar recuperar 
estes jogadores para voltar-
mos ao nosso nível". Ques-
tionado sobre os motivos para 
este “mau momento”, Tonanha 
adverte: “Não estamos ha-
bituados a estes resultados, 
mas sabíamos o risco que 
corríamos com um plantel 
mais curto. Temos de saber 
gerir”. Ainda assim, o treina-
dor do Rebordosa admite a 
possibilidade da chegada de 
reforços: “Estamos a analisar 
o mercado e temos alguns 
alvos em vista, mas só quere-
mos contratar para acrescen-
tar. Neste momento, temos 
mesmo necessidade face às 
várias lesões no plantel”.
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O 
parque da cidade de Paredes foi 
o palco de mais uma edição do 
Grande Prémio de Atletismo da 
Casa do Benfi ca em Paredes e 

Campeonato Regional de Corta-Mato Curto 
e Jovem. 

A prova reuniu cerca de 500 atletas de vá-
rios clubes e associações desportivas do dis-
trito do Porto e consagrou a júnior Lia Lemos 
e o sénior Paulo Barbosa como vencedores.

Os dois atletas do Maia Atlético Clube fo-
ram os mais rápidos no circuito de Paredes, 
com Lia Lemos a terminar a prova com 14.07’ 
e Paulo Barbosa com 12.13’.

A secção de atletismo da Casa do Benfi ca 
em Paredes conseguiu vencer três pódios in-

CSS Verona venceu 1.ª edição
do Paredes Queen Cup

Texto

HELENA NUNES

A 
equipa CSS Verona (Itália) foi a 
grande vencedora da 1.ª edição 
do Paredes Queen Cup, o torneio 
internacional de polo aquático 

feminino, que decorreu na piscina Rota dos 
Móveis, em Recarei, de 3 a 5 de janeiro.

Em segundo lugar fi caram as espanholas 
do AR Conception. A formação da “casa” ter-
minou a prova no terceiro lugar, seguindo-se 
o Clube Aquático Pacense.

Organizado pelo Paredes Polo Aquático 
o torneio juntou cerca de 60 atletas e contou 
com o apoio da câmara municipal de Paredes, 
da Federação Portuguesa de Natação e da 
Associação de Natação do Norte de Portugal.

Pedro Ferraz, diretor do Paredes, faz um 
balanço positivo da primeira edição do tor-
neio. “O objetivo era promover a modalida-
de, trazendo equipas de países onde o polo 
aquático está mais desenvolvido. E isso foi 
conseguido”, sustenta o dirigente. Além de 

promover a modalidade no 
concelho de Paredes e na re-
gião do Tâmega e Sousa, o 
torneio permitiu um primeiro 
contacto da equipa do Pare-
des com formações interna-
cionais, com vista a potenciar 
a sua experiência competitiva.

O balanço foi também po-
sitivo para o concelho, que foi 
notícia em Verona, Itália. “As 
atletas elogiaram a orga-
nização e a envolvência do 
torneio e, por isso, também 
levaram uma boa imagem 
do concelho”.

“Criamos as bases para, 
no futuro, alargar o torneio a outros escalões 
e géneros e continuar a divulgar a modalida-
de e o concelho”, sublinha Pedro Ferraz, garan-
tindo que o objetivo é continuar a melhorar o 
nível de competição.

O Paredes conta, atualmente, com cerca 
de 110 atletas em competição, 30 nas equipas 
sénior e sub-18 femininas. 

No Campeonato de Portugal, a equipa 
sénior feminina continua na luta pelo título e 
terminou a primeira volta em segundo lugar, 
com apenas uma derrota com o Benfi ca.

A segunda volta do campeonato arranca 
este sábado, 11 janeiro, com o Paredes a rece-
ber em Recarei o Algés. O jogo está marcado 
para as 16 horas.

A equipa sénior masculina também con-
tinua na luta pelo título no Campeonato de 
Portugal e na primeira volta sofreu apenas 
uma derrota com o líder. A equipa B masculi-
na lidera atualmente o campeonato da 2.ª Di-
visão, somando cinco vitórias em cinco jogos.

O clube tem também atletas a competir 
nos escalões de sub-18 e sub-16 masculino e 
sub-14, sub-12 e mini (misto).

GP Atletismo: Jorge Jesus e 
André Lopes sagram-se

vice-campeões regionais 

Texto
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dividuais. Rafael Jesus venceu a prova de Ben-
jamins masculinos, já Jorge Jesus e André Lo-
pes sagraram-se vice-campeões regionais nos 
escalões de iniciados e juvenis masculinos.

O atleta da Associação Desportiva e 
Cultural de Astromil, Afonso Lopes, foi ter-
ceiro em Benjamins B Masculinos.

A CBP sagrou-se também campeã regio-
nal por equipas, em iniciados masculinos, 
liderando a classifi cação com 39 pontos. Em 
segundo fi cou o Clube Futebol Oliveira do 
Douro, com 71, e em terceiro o Núcleo Barro-
sas Amador, com 74.

Em termos absolutos, o CF Oliveira do Dou-
ro e o Maia Atlético Clube lideraram as classifi ca-
ções feminina e masculina, respetivamente.

A prova foi organizada pela Associação de 
Atletismo do Porto, em colaboração com a Casa 
do Benfi ca em Paredes e a câmara municipal.

1.ª e 2.ª Divisão Distrital da AF Porto

PUB

Não começou da melhor maneira 
o ano para as equipas pareden-
ses que competem na 1.ª e 2.ª 
Divisão Distrital.

O Parada foi a única formação a vencer no 
primeiro jogo do ano 2020. A equipa orienta-

Mau “arranque de ano” para as equipas da 1.ª e 2.ª Divisão Distrital
da por David Barbosa venceu pela margem 
mínima na receção ao Sporting Clube de 
Campo. A vitória estabeleceu o Parada no 9.º 
lugar, com 17 pontos.

Menos bem entraram Vandoma e Sobreiren-
se. Os vandomenses perderam na deslocação ao 
Valonguense por 4 – 1. O conjunto orientado 
por Rui Moreira contabilizou a terceira derrota 
consecutiva e tem vindo a descer de posição na 

tabela classifi cativa. O Vandoma está atualmen-
te no 11.º lugar, com 15 pontos.

O Sobreirense também saiu derrotado da 
receção ao Leverense. A equipa da Sobreira per-
deu por 1 – 2 e, “ainda, não foi desta” que deixou 
a zona de despromoção. Os sobreirenses estão 
na 15.ª posição (o primeiro dos lugares de desci-
da) e contabilizam atualmente 11 pontos.

Na série 1 da 1.ª Divisão, o Sobrosa tam-

bém não conseguiu somar pontos no en-
contro da 14.ª jornada. A equipa sobrosense 
perdeu por 2 – 1 no embate frente ao Roriz 
e permaneceu no 11.º lugar, com 17 pontos.

Na 2.ª Divisão, o Baltar sofreu uma derrota 
por 1 – 3 frente ao S. Pedro Fins. A formação 
baltarense contabilizou a sétima derrota con-
secutiva, ocupando atualmente o 14.º lugar, 
com 14 pontos.

Texto

CRISTINA BORGES
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Osuka Dojo Paredes participou 
em estágio nacional

 A iniciativa decorreu na Maia e contou com a presença de dois mes-
tres mundiais.

Catorze atletas do Osuka Dojo, com 
sede no centro comercial Vale do 
Sousa, em Paredes, marcaram 
presença no estágio nacional da 

IOGKF Portugal - Associação Portuguesa de 
Okinawa Goju-Ryu Karate Do, que decorreu 
entre os dias 13 e 15 dezembro, no complexo 
de ginástica da Maia.

O estágio contou com a presença do 
Mestre Uehara Yonekaso, 8.º Dan Mestre 
de Okinawa e do responsável técnico do 
IOGKF Portugal, Mestre Jorge Monteiro, 8.º 

Dan.
Os atletas do Osuka Dojo Paredes “muito 

se esforçaram para estar presentes neste 
estágio”, garante o responsável técnico Sen-
sei Óscar Rocha, sublinhando a importância 
de participar em atividades como esta, para 
um maior conhecimento geral da arte.

O Sensei Óscar Rocha acredita que “com 
a assiduidade nos dojos e a presença em 
estágios com mestres mundiais, os atletas 
chegam a um patamar superior como pes-
soas melhores”.

A 
equipa de sub-15 de hóquei em 
patins da Casa do Povo da So-
breira, que milita no campeona-
to distrital série B da Associação 

de Patinagem do Porto, garantiu o apuramen-
to para o campeonato nacional, após vencer o 
Fânzeres, por 4-3, no passado dia 28 dezembro. 

O apuramento foi garantido a faltar dois 
jogos para terminar a fase de apuramento.

Esta é a segunda vez na história do clube 
que uma equipa se conseguiu apurar para as 
competições nacionais. A primeira vez foi há 
mais de vinte anos. “É um apuramento his-
tórico para a nossa coletividade. Trata-se 
da concretização da aposta que temos vin-
do a fazer ao nível da formação, mostrando 
que o trabalho feito foi bastante produti-
vo”, garante Rui Mendes, da Comissão Admi-
nistrativa, acrescentando: “Costumo dizer 
que mais vale o último lugar do nacional 
do que o primeiro do regional. Competir 
com os melhores é sempre diferente e para 
os atletas a aprendizagem é maior. A com-

Equipa sub-15 da Casa do Povo Sobreira 
apurada para o nacional

 A vitória sobre o Fânzeres (4-3) garantiu a passagem dos sub-15 da Sobreira ao campeonato nacional.

Texto

HELENA NUNES
petição é mais forte e dá aos atletas um 
know-how para o futuro”.

Há um ano, quando a atual comissão admi-
nistrativa assumiu a gestão do clube, a Casa do 
Povo da Sobreira só tinha duas equipas a com-
petir. Este ano o clube já tem equipas em todos 
os escalões, envolvendo um total de 70 atletas.

Para além do apuramento, a equipa sub-
15 da Casa Povo Sobreira pode, ainda, carim-
bar a presença na Final Four, do apuramento 
do Campeonato Distrital.

Também os sub-17 estão a fazer um exce-
lente campeonato e ainda estão na luta pelo 
apuramento.

O campeonato nacional arranca na tercei-
ra semana de janeiro e é da responsabilidade 
da Federação Portuguesa de Patinagem.

Além do hóquei em patins, a Casa do 
Povo da Sobreira tem vindo a apostar nas mo-
dalidades de andebol e patinagem artística, 
contando atualmente com um total de 170 
atletas a competir.

Fundada em 1941 a Casa do Povo da So-
breira é a terceira coletividade mais antiga da 
Associação de Patinagem do Porto, com ativi-
dade ininterrupta.

António Sousa conquis-
tou mais uma Taça de 
Portugal de ciclocros-
se, na categoria de 

master 50, depois de ter terminado 
em primeiro a quinta jornada da 
prova, disputada no Parque Urbano 
de Paços de Ferreira, no passado dia 
30 de dezembro de 2019.

O atleta paredense António 
Sousa foi o vencedor da prova 
masculina de master 50, em Paços 
de Ferreira, seguido por António 
Passos (Rompe Trilhos / Ajpcar), 
que fi cou a 10 segundos. O terceiro 
classifi cado foi António Moreira, a 1 
minuto e 58 segundos.

António Sousa venceu quatro 
das cinco etapas e fechou a compe-

António Sousa vence Taça de Portugal de Ciclocrosse
 Atleta paredense foi o vencedor da prova de master, 50 disputada em Paços de Ferreira, no penúltimo dia do ano de 2019. 

ços de Ferreira.
Nas categorias de veteranos 

o destaque recaiu no master 30 
Michel Machado (Vasconha BTT 
Vouzela), nos masters 40 Rogério 
Matos (Rompe Trilhos/Ajpcar) e Es-
tela Lago (Bike O Facho) e no mas-
ter 60 Joaquim Pinto (Silva&Vinha/
ADRAP/Sentir Penafi el).

O ciclocrosse está de volta no dia 
12 de janeiro, com a realização do 
Campeonato Nacional, em Vila Real.

Bicampeão na Galiza
Depois da conquista da Taça de 

Portugal de Ciclocrosse, António Sou-
sa foi a Espanha vencer mais um tro-
feu na modalidade, nas duas últimas 
provas de ciclocrosse da Copa da Ga-

tição com 280 pontos, conquistando 
assim a 12.ª Taça de Portugal da sua 
carreira. António Passos fi cou no se-
gundo lugar da geral, com 220 pon-
tos, enquanto que António Moreira 
fi cou em terceiro, com 150 pontos.

Mário Costa (AXPO/FirstBike 
Team/Vila do Conde) e Ana San-
tos (AXPO/FirstBike Team/Vila do 
Conde) venceram na categoria eli-
te. Nas camadas jovens o trofeu foi 
conseguido pelo júnior João Cruz 
(AXPO/FirstBike Team/ Vila do Con-
de) e pelos cadetes Tomás Mota 
(ACD Milharado/DriveonHolidays/
Mafra) e Mariana Libano (Maiatos). 

Nas sub-23 femininas, Rafaela 
Ramalho (Maiatos) selou a conquis-
ta da Taça com nova vitória, em Pa-

liza 2019/2020, disputadas a 4 e 5 de 
janeiro em Verin e Maceda, Espanha.

O atleta de Paredes arrecadou 
o segundo lugar nas duas provas e 

sagrou-se bicampeão de ciclocros-
se na Galiza. 

Esta foi a quarta vez que Antó-
nio Sousa venceu a competição.
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● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

Alunos do 4.º A e professora Margarida Rodrigues  ●  Escola Básica de Recarei
..................................................................................................................................................................................................................

E ra noite de Natal, estavam to-
das as famílias reunidas a ce-
lebrar esta data festiva junto à 
lareira, as luzes das ruas pisca-

vam sem parar. Estava tudo deserto, não 
se via ninguém, a não ser um pobre rapaz 
sem abrigo, que aparentava ter dezasseis 
anos de idade.

Nessa noite já estava atrasada para a 
ceia natalícia, mas como o vi sentado no 
chão, a um canto, perguntei-lhe se estava 
bem. Ele, tristemente, respondeu-me que 
fora abandonado pela sua família e que não 
tinha comida para saciar a fome, por isso, 
não poderia estar bem. 

Naquele momento, eu decidi agir, fa-
zer algo por ele. Pedi-lhe que se levantasse 
imediatamente do chão gelado e que viesse 
passar o Natal comigo. Ele assim fez imedia-
tamente. 

Chegámos a minha casa, mas como o 
jantar ainda não estava pronto, aproveitei 
para explicar à minha família o que tinha 
acontecido. Todos fi caram enternecidos. O 
meu primo Paulo, que tinha a estatura do 

Na noite de Natal, estávamos a 
cear em família, num ambiente 
de harmonia, quando a minha 
irmã mais nova confessou estar 

muito ansiosa pela vinda do Pai Natal.
Quando terminámos de jantar, ainda esti-

vemos a jogar às cartas e a conversar anima-
damente, durante algum tempo. 

Finalmente, chegou a meia-noite, a hora da 
chegada do Pai Natal, por isso fomo-nos aproxi-
mando da árvore de Natal que estava muito lin-
da, toda enfeitada! Estivemos lá uma, duas, três 
horas à espera da chegada do Pai Natal! Já está-
vamos cansados, mas sobretudo desanimados, 
porque pensávamos que ele se tinha esquecido 
de nós. A minha irmã, como era de esperar, co-
meçou a chorar. Ficámos curiosos e preocupa-
dos, o que teria acontecido ao nosso querido Pai 
Natal? Não se sentiria bem?

Decidi ir com o meu pai à “Quinta das Mara-
vilhas”, onde ele morava. Era um local muito ilu-
minado, cheio de placas informativas a indicar a 
localização da sua casa. Andámos, andámos, até 

One for all, all, for the Planet!

● Mariana Mendes, 7.º E

Daniel (era assim que ele se chamava), em-
prestou-lhe logo algumas peças do seu ves-
tuário para que ele não sentisse frio. 

Eis que o jantar fi cou pronto, fi nalmente! 
Fomos para a sala cear, o Daniel estava fa-
minto e, quando viu a comida sobre a mesa, 
esboçou um largo sorriso de alegria. No fi nal, 
começou a chorar, agradecendo muito pelo 
carinho que lhe tínhamos dedicado. No fun-
do, ele pensava que iria novamente dormir 
na rua. Porém, tal não aconteceu, porque os 
meus pais gostaram tanto dele, que decidi-
ram tratar da sua adoção.

Era a hora de abrirmos os presentes e o 
Daniel foi surpreendido novamente. Certa-
mente pensava que não receberia qualquer 
presente, mas a minha mãe bondosa ofere-
ceu-lhe dois presentes: uma caixa de chocola-
tes e um casaco de malha bem quentinho que 
ela própria tricotara. Ele chorou de felicidade! 
Viveu o melhor Natal da sua vida!

Depois do Ano Novo, os meus pais adota-
ram-no legalmente e, felizmente, passei a ter 
mais um irmão. Jamais me arrependi de o ter 
levado comigo naquela noite fria de Natal!...

Um Natal Especial!
● Tomás Gadanho, 7.º F

O suposto rapto
do Pai Natal…

que avistámos uma enorme Fábrica de Brin-
quedos, supostamente era a fábrica do São Ni-
colau, mais conhecido por Pai Natal. Entrámos 
sem bater e como vimos os duendes a chorar, 
fomos ter com eles. Disseram-nos que o Pai 
Natal tinha sido raptado. Ficámos em choque, 
supondo que as crianças estavam tristes, pois 
pensavam que ele se esquecera delas. 

Naquele momento, decidimos ajudar os 
duendes. Cada um dirigiu-se para a sua sec-
ção: o fabrico dos brinquedos, a embalagem, 
a decoração e a sua colocação no trenó. 

Enquanto alguns duendes tratavam das 
renas, eu, o meu pai e os outros duendes fo-
mos à procura do Pai Natal. Procurámos por 
todo o lado, mas nada se revelou. De repen-
te, lembrámo-nos que poderia estar no seu 
escritório. Pedimos a chave ao duende-chefe 
e quando lá chegámos, encontrámo-lo a dor-
mir devido ao enorme cansaço! Afi nal não 
se tratava de um rapto! Rimo-nos tanto, que 
até acordámos o Pai Natal e contámos-lhe a 
história daquela noite. Mas, na verdade, ele 
mostrou-se bastante preocupado com as 
crianças que esperavam ansiosamente pelos 
seus presentes (tal como a minha irmã). 

Subitamente, ele levantou-se, espregui-
çou-se e confessou que pensava apenas ter 
dormido uns cinco minutinhos…. Pediu-nos 
que o ajudássemos a distribuir as prendas, no 
seu trenó, pois já estava atrasado. Sem qual-
quer hesitação, aceitámos mais um desafi o, 
que tornou este Natal o melhor de sempre!

A 
nossa turma, em articulação 
com inglês, está inscrita num 
projeto eTwinning, “Keep for 
the future”, que irá durar 6 me-

ses. Este é um projeto onde, mais uma vez, 
falamos de sustentabilidade, de recursos 
naturais, de ameaças,... e tentamos arranjar 

soluções para proteger um pouco o Planeta.
Uma das tarefas foi criar um slogan e, ar-

mados em D’Artagnan, escolhemos “One for 
all, all for the Planet!” (Um por todos, todos 
pelo Planeta!)

Os slogans estiveram em votação, foram 
escolhidos e podem encontrá-los aqui:

https://www.tricider.com/admin/2mGX-
5POQKol/4RXrnhEf52V?fbclid=IwAR1PjQW-
cdhsOEXWR3ZVHRS1xjHdjnUX7AUiqEhUDt-
Jzu5E90T33D9JdPHZo

O nosso trabalho começou muito tempo 
antes! Em novembro, acabámos o nosso Qua-
dro de Bordo do projeto eTwinning Keep for 
the future.

Vamos falar de um tema que já conhe-
cemos bem, sustentabilidade, mas desta 
vez em inglês e com colegas de outros paí-
ses da Europa (Turquia, Polónia e Lituânia).

Este quadro que foi planifi cado pela tur-
ma toda, vai fi car na entrada da escola e to-
dos poderão acompanhar o nosso trabalho 
e até participar na atividades, que vão ser 
bem interessantes!
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Cultura

o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

A 
Câmara Municipal de Paredes, 
por seu turno, tinha «entre 
portas» um sério problema por 
resolver. Os seus dois únicos 
amanuenses (empregados que 

tinham por ofício escrever à mão), haviam 
também sido implicados na conspiração de 
30 de Setembro de 1911. O auto de notícia 
era claro: «Que os dois amanuenses da Câ-
mara Municipal deste concelho […] hoje 
pelas cinco horas da manhã corriam as ruas 
desta vila em atitude de serem os dirigen-
tes do movimento revolucionário, dando 
ordens a uns, conferenciando com outros 
[…] funcionários estes que sempre e desde 
a implantação da república se mostraram 
irredutíveis inimigos por uma campanha 
acintosa e maldizente, feita publicamente e 
em qualquer parte […] chegavam a insultar 
pela forma mais vil e indecorosa os ministros 
do governo provisório e em geral todos os 
republicanos […]» (Santos, 2009:130 n.d.r.).

Na acta da sessão municipal de 19 de 
Outubro, é referido que «tendo sido presos 
os dois amanuenses desta câmara António 
Moutinho Júnior e Olímpio Coelho da Silva, 
por se acharem implicados nos aconteci-
mentos de 30 de Setembro último, dia em 
que se efectuou a sua prisão, resolveu-se 
considerá-los desde esse dia suspensos das 
funções de seus cargos para os devidos efei-
tos, aguardando-se decisão dos tribunais so-
bre o crime de que são acusados para depois 
retomar também resolução sobre o proces-
so de sindicância pendente nesta câmara» 
(AMP).

Na sessão camarária seguinte, é apresen-
tado um ofício do administrador com uma 
cópia de depoimento do secretário da autar-
quia, David Morais Alão, «sobre os aconteci-
mentos políticos de 30 de Setembro último, 
em que, além de outros factos, se alude ao 
procedimento na secretaria municipal dos 
amanuenses (…)». Segundo António Au-
gusto, por esse depoimento «se vê e prova 
que os dois amanuenses têm feito violenta 
campanha contra as instituições republica-
nas. Que muito antes de levantar o auto de 
investigação (…) já era bem público e no-
tório e até sabido nas estações superiores, 
que aqueles empregados censuravam muito 
desfavoravelmente as leis da República e os 
ilustres Ministros do Governo Provisório, e só 
depois disso é que ouviu testemunhas sobre 
as quais não fez pressão ou ameaça alguma 
e só se escreveram na administração do con-
celho as declarações ali feitas pelas mesmas 
testemunhas» (Acta, AMP).  

Mas o processo não parecia correr com 
a celeridade desejada. O administrador dizia 
«estranhar que os termos do processo de 
sindicância dos actos dos mesmos empre-
gados a que [a] comissão mandou proceder, 
tenham corrido tão morosamente e que al-
guns depoimentos feitos na administração 

A REBELIÃO DE 30 DE SETEMBRO V
«Mal irá a República se ela continuar a consentir nas repartições públicas empregados que, em vez de 
cumprirem os seus deveres, pelo contrário aproveitam horas de trabalho na secretaria para criticar e 
conspirar contra a nova instituição política do país.»

fossem tão modifi cados perante a comissão 
sindicante a favor dos sindicados, e por isso 
espera e confi a que a comissão municipal 
administrativa, com inteira imparcialidade, 
aprecie devidamente todos os depoimen-
tos feitos perante ele que são verdadeiros». 
António Augusto Gonçalves de Carvalho re-
feria ainda «que os mesmos amanuenses se 
acham presos pelo seu indigno procedimen-
to que os levou a intrometerem-se nos actos 
revolucionários de 30 de Setembro e que 
mal irá a República se ela continuar a con-
sentir nas repartições públicas empregados 
que, em vez de cumprirem os seus deveres, 
pelo contrário aproveitam horas de trabalho 
na secretaria para criticar e conspirar contra 
a nova instituição política do país». O ad-
ministrador assegurava à Câmara «que não 
[fazia] perseguição aos arguidos, nem contra 
eles o [movia] o menor rancor, mas [que era] 
indispensável que todo o funcionário públi-
co [acatasse e respeitasse] o regímen e, por-

tanto, pede justiça e de justiça é a demissão 
dos dois referidos empregados, pelo seu in-
correcto e mau procedimento e pelo abuso 
diariamente cometido na secretaria pela lei-
tura de jornais e crítica severa dos actos do 
governo». 

Em seguida, o então presidente da Câ-
mara, José Augusto de Magalhães, tomou da 
palavra para garantir ao administrador «não 
ter havido, por parte da comissão sindican-
te de que fez parte, propósito de protelar 
a conclusão da sindicância e que motivos 
houve que atrasaram bastante a instalação 
da mesma comissão, como a falta da autori-
zação do excelentíssimo Ministro das Finan-
ças para fazer parte da comissão sindicante 
o digno secretário de Finanças deste con-
celho, e também ter ele, senhor Presidente, 
sido chamado ao serviço militar por algum 
tempo na sua qualidade de alferes médico 
reservista.» Acrescentou depois que «não 
[achava] motivo bastante para a demissão 

dos amanuenses arguidos, como já expuse-
ra na sessão passada, e agora, mesmo que 
seja ainda apresentado em aditamento um 
depoimento mais, é único, não julgando por 
isso motivo para invalidar a deliberação des-
ta comissão na última sessão». 

O processo aos amanuenses é então co-
locado à apreciação dos vogais. Concluiu-se 
não dever ser aplicada a pena de demissão, 
«mas que com o depoimento apresentado 
e apenso achavam muito agravada a situa-
ção dos dois funcionários». Refere a acta que 
houve «larga discussão entre os senhores 
presidente, administrador do concelho e 
vogais da comissão» e que, no fi nal, «pôs o 
senhor presidente à votação este assunto, 
e procedendo-se em seguida a escrutínio 
secreto, foi votada a demissão dos dois re-
feridos amanuenses por seis votos, tendo 
havido um voto para que fosse mantida a 
deliberação tomada em sessão».

Por estes dias, o administrador do conce-
lho desdobrava-se em investigações, interro-
gatórios, contactos e diligências sucessivas. 
No dia 18 de Outubro, solicitava ao admi-
nistrador de Lousada que chamasse à sua 
presença José Teixeira da Mota, secretário da 
Câmara, João Ribeiro, empregado de obras 
públicas e o padre Joaquim Coelho da Silva, 
pároco de Cristelos. Segundo António Au-
gusto, tais indivíduos haviam marcado pre-
sença «numa reunião política no dia 26 de 
Setembro em casa de António Maria Barbosa 
de Bessa, da freguesia de Louredo deste con-
celho» (RCEAC, reg. n.º 570). Barbosa de Bes-
sa era monárquico, membro do último exe-
cutivo municipal antes da Implantação da 
República. Voltaria a integrar um executivo 
do município de Paredes em 1919, durante a 
chamada «Monarquia do Norte», e ainda em 
1926, nos alvores da Ditadura Militar.

No mesmo dia, a autoridade concelhia 
de Paredes oficiava aos congéneres de Bra-
ga, Guimarães, Barcelos, Famalicão, Santo 
Tirso, Amarante, Felgueiras, Marco de Cana-
veses e Castelo de Paiva, no sentido de se-
rem capturados os párocos de Castelões de 
Cepeda e de Baltar. Em seguida, descrevia a 
fisionomia dos foragidos: «Os sinais do pri-
meiro são idade 40 anos, olhos castanhos, 
a voz um pouco rouca, por efeitos sifilíti-
cos corado, tendo pequeno defeito visual, 
devendo ter 1,72m de altura. Os sinais do 
segundo: idade 30 anos, olhos castanhos, 
um pouco trigueiro, tendo os maxilares in-
feriores bastante salientes e devendo ter 
1,68cm» (RCEAC, reg. n.º 571).

(Continua)

Presos políticos paredenses em Janeiro de 1912. De pé, da esquerda para a direita: Olímpio Coelho 
da Silva e António Augusto Leal Pecegueiro. Sentados, da esquerda para a direita: José Ferreira Ri-
beiro, Américo Presa e Eulálio Coelho Duarte
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GOMES DE SOUSA

O 
dr. Alberto Peixoto 
Coelho Moreira Sar-
mento e Castro nas-
ceu na Rua Alfredo 

Pereira, na cidade de Penafi el, a 19 
de Setembro de 1901.

Filho de Estêvão Peixoto Osório 
Sarmento e Castro e de Maria Mada-
lena Coelho.

Esta é a sua família mais próxi-
ma:

Estêvão Peixoto Osório Sar-
mento e Castro, fi lho de outro com 
o mesmo nome e de D. Eugénia da 
Conceição Soares Lopes de Azeve-
do, nasceu na Eja a 5 de Fevereiro 
de 1876. Casou em São Miguel de 
Gandra, concelho de Paredes, a 22 
de Janeiro de 1898, com Maria Ma-
dalena Coelho Moreira que nasceu 
nas Fontaínhas, da mesma fregue-
sia, a 17 de Maio de 1873, fi lha do 
comendador José Coelho Moreira 
[Ordem de Cristo, por mercê de D. 
Luís a 11 de Agosto de 1881] e de 
Maria Angélica Barbosa Cruz, ambos 
naturais de Gandra. Neto paterno de 
José Coelho e de Maria Moreira; neto 
materno de João Rodrigues Barbosa 
Cruz e de D. Maria Angélica, da Casa 
de Guardão, todos lavradores, de 
Gandra. Padrinhos Alberto Coelho 
Moreira, estudante e Amélia Coelho 
Moreira irmãos da bapt. – Maria Ma-
dalena foi gémea de um Vitorino que 
faleceu no dia 10 do mês seguinte. 

Tiveram os seguintes fi lho:
1 – Alberto. Nasceu na Rua Al-

fredo Pereira, na cidade de Penafi el, 
a 19 de Setembro de 1901. – Fale-
ceu a 16 de Dezembro de 1973. – Dr. 
Alberto Peixoto Coelho Moreira Sar-
mento e Castro, médico pela Facul-
dade de Medicina da Universidade 

do Porto em 1927.
2 – Ilda. Nasceu na Rua Alfredo 

Pereira a 24 de Setembro de 1902. 
Casou numa casa do lugar de São 
Bartolomeu, em Penafi el, a 21 de 
Janeiro de 1929 com Arnaldo Gou-
veia de Sousa Vasconcelos, natural 
de Sobrado, concelho de Valongo, 
fi lho de José Gouveia de Vascon-
celos, licenciado em Direito pela 
Universidade de Coimbra em 1916. 
Enviuvou a 9 de Julho de 1952 e fa-
leceu em Sobrado a 3 de Setembro 
de 1968.

3 – Alexandrina. Nasceu na Rua 
Alfredo Pereira a 18 de Fevereiro de 
1904. Padrinhos o Excelentíssimo 
Visconde de Rebordosa Faustino 
Coelho Moreira e sua mulher Ale-
xandrina Adelaide Correia.

4 – Estêvão. Nasceu na Rua Al-
fredo Pereira a 2 de Outubro de 
1905. 

5 – Faustino. Nasceu na Rua Al-
fredo Pereira a 24 de Outubro de 
1908. Padrinhos os viscondes de 
Rebordosa. 

Recuando um pouco temos as-
sim a família do dr. Alberto Castro:

José Peixoto de Araújo e Ana 
Francisca dos Guimarães, da Quinta 
de Abol, Santa Maria da Eja, foram 
pais de José Peixoto da Silva de 
Araújo Sousa Cabral e Castro, que 
nasceu na Quinta de Abol, a 20 de 
Dezembro de 1754. Era neto pater-
no de Estêvão Peixoto, de São Mar-
tinho de Rio de Moinhos e de Ana 
Tomásia de Araújo; neto materno 
de José Pinto da Mota e de Ana Ma-
ria, de São João de Luzim. 

Este foi casar à capela de San-
to António do Pedregal em Santa 
Maria de Sardoura, no bispado de 

O DR. ALBERTO CASTRO
Lamego, a 9 de Junho de 1797, com 
Maria Rita Correia de Lima e Melo 
Osório Sarmento a qual nasceu em 
Santa Maria de Sardoura a 25 Se-
tembro 1778. Filha de Manuel Cor-
reia de Melo e de Angélica Bernarda 
Osório Sarmento. Neta paterna de 
Francisco Correia de Araújo e de D. 
Filipa Antónia de Lima e Melo, da 
Quinta de Pedregal, Santa Maria 
de Sardoura; neta materna de Ma-
nuel Osório de Amaral e de D. Ana 
Isabel Sarmento de Vasconcelos, de 
Almeidinha, na vila de Mangualde. 

José Peixoto e Maria Rita foram 
pais de 

1 – José Peixoto da Silva Osório 
Sarmento e Castro. Nasceu em Vila 
Verde, São Martinho de Sardoura, 
a 10 Fevereiro 1799. Juiz de direito 
aposentado, faleceu solteiro em Se-
queiros, São João Baptista de Luzim, 
a 7 de Outubro de 1870.

2 – Rita. Nasceu na Quinta de 
Vila Verde a 4 de Maio de 1800. Bap-
tizada pelo padre Cristóvão Pinto 
de Melo, abade de São Miguel de 
Entre-os-Rios.

3 – Margarida. Nasceu na Quin-
ta de Vila Verde a 28 de Outubro de 
1802.

4 – Joaquina. Nasceu na Quinta 
de Vila Verde a 26 de Novembro de 
1804.

5 – Ana. nasceu na Quinta de 
Vila Verde a 16 de Outubro de 1806.

6 – Maria. Nasceu na Quinta de 
Vila Verde a 13 de Maio de 1809.

7 – Estêvão Peixoto Osório Sar-
mento e Castro. Nasceu na Quinta de 
Vila Verde a 2 de Janeiro de 1811 e fa-
leceu na Quinta de Abol a 8 de Abril 
de 1898. – Marido de Marcelina Bene-
dita Rosa Barbosa de Albuquerque e 

de Eugénia da Conceição Soares Lo-
pes de Azevedo.

Os oito fi lhos dos dois casamen-
tos de Estêvão Peixoto – Marcelina e 
Eugénia – nascidos em Rio de Moi-
nhos e na Eja – já foram identifi cados 
no capítulo do dr. António Castro.

O dr. Alberto Castro matriculou-se 
a primeira vez na Faculdade de Medi-
cina da Universidade do Porto no ano 
lectivo de 1922 para 1923. E terminou 
o curso geral de medicina, com apro-
vação nos quatro exames de estado, 
no ano lectivo de 1926 para 1927.

Foi aluno distinto:
Fez exame de Anatomia Pato-

lógica em Julho de 1925, com 16 
valores. De Farmacologia e Terapêu-
tica Geral em Outubro de 1925 com 
16 valores. De Medicina Operatória 
em Julho de 1925 com 16 valores. 
De Especialidades médicas em Ou-
tubro de 1926 com 18 valores. De 
Medicina Interna (Clínica Médica, 
Terapeutica e Patologia Médicas) 
em Outubro de 1927 com 16 valo-
res. De Cirurgia (Clínica Cirúrgica, 
Terapêutica e Patologia Cirúrgicas) 
em Julho de 1927 com 16 valores. 
De Obstetrícia e Ginecologia em 
Outubro de 1927 com 17 valores.

O dr. Alberto Castro pertenceu 
ao núcleo fundador da Sociedade 
Portuguesa de Radiologia Médica, 
em Junho de 1931, que pretendia 
‘fomentar o estudo da radiologia 
(Raios X, Rádio e Radiações afi ns) 
tanto nos seus aspectos puramente 
científi cos, como nas suas aplica-
ções práticas à Medicina’. 

As instalações de Rios X do dr. 
Alberto Castro eram na Praça da Ba-
talha, 92, no Porto. 

Foi bolseiro em medicina, em 

1945, pelo período de 12 meses, nos 
Estados Unidos da América, ‘com o 
objectivo de se aperfeiçoar nos co-
nhecimentos da especialidade de 
electrorradiologia e colher ao mes-
mo tempo nos centros norte-ameri-
canos elementos de informação e de 
ordem técnica, tendentes a orientar 
uma futura reorganização dos servi-
ços a seu cargo no hospital’.

Foi pelo Instituto de Alta Cultura, 
por proposta do Provedor da Santa 
Casa da Misericórdia do Porto – An-
tónio Luís Gomes – sendo nessa data 
primeiro assistente do serviço cen-
tral de electrorradiologia do Hospital 
Geral de Santo António no Porto.

Não tendo fi lhos ou outros her-
deiros directos deixou a Quinta de 
Abol, na Eja, e outras propriedades, 
para a constituição de uma fundação 
designada ‘Santa Maria Madalena’.

Foram aprovados os seus esta-
tutos em 1983. Já teve várias fi nali-
dades, sendo a última a acolhida de 
refugiados sírios.

A vereadora Susana de Oliveira 
representa actualmente a câmara 
municipal na Fundação, sucedendo 
ao dr. Jaime Arlindo Teixeira Neto 
que foi Presidente do Conselho Di-
rectivo da Fundação de 2002 a 2013.

Em 2008 foi agraciado, a título 
póstumo, com a Medalha de Honra 
da freguesia da Eja.

DUNQUERQUE

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

(Continuação da edição de 28 de novembro)

Um mosteiro é uma comunidade de ho-
mens. Empolgados por um ideal, sem dúvida, 
mas homens. Com uma Regra fundamental – a 
“Santa Regra” do Príncipe dos Patriarcas S. Ben-
to – com um corpo de regras circunstanciais 
– as “Constituições” – e uma organização. Aqui 
em Travanca encontramos os seguintes títu-
los de funções monásticas: Dom Abade, Prior, 
Subprior; Vigário da freguesia, que normalmen-
te era o Prior; Porteiro-mor (subentendendo-se, 
portanto, um 2.º porteiro); Notário; Sacristão-
-mor (e 2.º Sacristão que era um irmão Donado); 
Bibliotecário e Cartorário (também designado 
por “Letra Antiga” ou paleógrafo); Padre Mes-
tre de Moral; Celeireiro; Depositário; Mestre de 
obras; Gastador; RecebedorMordomo (Irmão 
Donado); Dispenseiro (idem); Cantor-mor (e ou-
tros, portanto); Organista; Enfermeiro-mor (com 
outros); Procurador de Demandas; e Procurador 
da Quinta de Medrões. Claro que alguns pelou-
ros eram acumulados. Ainda assim, era todo um 
estado maior, num quartel de paz.

De paz? Sim. Em que à harmonia das almas 
se juntava a do canto sagrado nos Ofício Divinos 
– e até a dos ensaios e exercícios. “Comprou-se 
um manicorde, para os irmãos da disciplina 
aprenderem a tanger órgão” (Est. de 1713). Mas 
sem excluir a luta interior que marca a vida do as-
ceta, e luta em que nem sempre este leva a me-
lhor. Que drama estará por trás duma nota mar-
ginal, na lista dos monges do triénio de 1767-70, 
em que ao nome dum monge, depois de se apor 
a nota de ausente, se ajuntou a de fugitivo? (Est. 
de 1770). Mas a lista de 1789 termina por esta in-
formação: “Não há fugitivo algum”.

Será que os ventos da Revolução France-
sa chegavam até cá? Esses ou outros foram 
redemoinhando, e as décadas seguintes não 
foram totalmente pacífi cas no seio da institui-
ção monástica.

21. – ÚLTIMOS DD. ABADES

81. P. P. Fr. Manuel Bruno da Natividade. 
1801-03.

Fora Dom Abade de Cabanas (1792-95). 

Vindo para Travanca, não contemplou o trié-
nio, por ter falecido em Fevereiro de 1803.

82. P. M. Fr. António de Santa Escolástica. 
1803-04.

Natural de Santa Marinha de Pedreira (an-
tigo concelho de Unhão, actual de Felgueiras), 
chamava-se no século António Correia Pires. 
Era fi lho de António Correia Pires e Maria dos 
Reis e Sousa, da Quinta do Souto. Baptizado 
a 17 de Agosto de 1741. Tomou hábito em Ti-
bães a 12 de Outubro de 1759. Matriculou-se 
na Faculdade de Teologia da Universidade de 
Coimbra em Outubro de 1765, frequentando-a 
até 1770. Em Junta de 25 de Fevereiro de 1803 
foi eleito para completar em Travanca o triénio 
do antecessor. Em 1804 foi eleito Defi nidor 2.º. 
Veio a morrer em Travanca em 1818. (214).

83. P. M. Dr. Fr. Manuel da Conceição, 2.ª 
vez. 1804-07.

Cf supra, o n.º 74.

84. P. P. Fr. João da Trindade. 1807-10.

Natural de Amarante, filho de Francisco 
José da Costa e D. Custódia Maria Ribeiro, 
foi baptizado a 14 de Março de 1762, e cha-
mou-se no século João Inácio da Costa. To-
mou hábito no Porto, Mosteiro de S. Bento 
da Vitória, a 6 de Julho de 1779. Travanca 
foi a sua primeira abadia. Terminado este 
triénio, foi Visitador Mor (1810), Dom Aba-
de de Paço de Sousa (1813) e de Refojos de 
Basto (1819), voltando a Travanca em 1825 
e, finalmente, 1833, para acabar…. Faleceu 
egresso em 1847. (215).

(Continua na próxima edição)
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1154
Concedido por D. Afonso I um foral à vila de Sintra;

1242
Silves é conquistada aos mouros por Paio Peres Correia;

1522
Regente de Espanha, Adriano de Utrecht, foi eleito Papa sob a designação de Adriano VI, 
sendo o último não italiano até João Paulo II;

1558
O cantão de Genebra torna-se independente;

1753
Nascimento de Luísa Todi, célebre cantora lírica;

1790
A Inglaterra, a Prússia e a Holanda concordam numa política comum fase à Bélgica, mas 
após isso William Pitt recusa-se a reconhecer a independência da Bélgica;

1792
A Rússia, sem o apoio da Áustria e preocupada com as intrigas da Prússia na Polónia, põe fi m 
à guerra com a Turquia pela paz de Jassy;

1845
Guiné Portuguesa. Honório Pereira Barreto consegue os gentios de Gone e Cabone (Casa-
mansa) cedência de territórios. Nesta data coube a vez dos gentios de Sangaje;

1894
Guiné Portuguesa. Foi bombardeada pela artilharia de terra e mar a aldeia indígena de Ban-
dim. Os papeis atacaram a praça de Bissau desesperadamente, sendo repelidos com gran-
des baixas após duas horas de fogo;

1913
Empossado o primeiro governo republicano sob a liderança de Afonso Costa;

1944
II Guerra Mundial. A localidade italiana de San Vittore é tomada pelas tropas norteamericanas;

1946
Guiné Portuguesa. Do ministro das colónias foi recebida comunicação de que haviam che-
gado a bom termo as diligencias efetuadas junto do ministro da guerra no sentido de serem 
empregados na Colónia, em obras militares, os saldos das despesas militares de 1943 e 1944 
ainda não remetidos para o Fundo de Defesa do Império. Foram assim coroados de êxito do 
governo da Colónia, no sentido de não deixar sair dela importantes verbas tão necessárias à 
efetivação de vultuosas e indispensáveis obras militares;

1968
Pousa na Lua a nave norteamericana Surveyor-7, não tripulada;

1973
Encerradas as fronteiras com a Zâmbia, pelo governo de minoria branca da Rodésia;

1976
Dá-se a abertura da Universidade dos Açores;

1981
Posse do VII Governo Constitucional chefi ado por Francisco Pinto Balsemão;

1987
Entrada em vigor da primeira Constituição da Nicarágua, elaborada pelo regime sandinista;

1991
Malogram-se as conversações em Genebra, entre o ministro iraquiano Tarek Aziz e o secretário 
de Estado norteamericano James Baker, fi cou aberta a auto estrada para a guerra do Golfo;

1995
Morte, aos 57 anos, do ator britânico Peter Cook;

2004
Nome chave da ciência política europeia, morre o fi lósofo italiano Norberto Bobbio, 94 anos;

2005
Mahamud Abbas, dirigente da Fatah, é eleito presidente da Autoridade Palestiniana;

2006
Decidido pelo Congresso do estado norteamericano de Nova Jérsia suspender a aplicação 
da pena de morte;

2007
Inicia-se em Dili, Timor, o julgamento do antigo ministro do Interior timorense Rogério Loba-
to, acusado de ter distribuído armas a civis;
- Morte de Jean-Pierre Vernant, 93 anos, antropólogo, historiador e fi lósofo francês, especia-
lista em cultura da antiga Grécia;

2009
Dada pelo Tribunal de Torres Novas a guarda defi nitiva da menor Esmeralda Porto ao pai 
biológico da criança, Baltasar Nunes.

PAREDES
Dia 11 | Tenda no Parque José Guilherme, Paredes
21h00 – 3.º Encontro de Janeiras

Dia 12 | Tenda no Parque José Guilherme, Paredes
22h30 – 3.º Encontro de Janeiras

Dia 12 | Casa da Cultura de Paredes
18h00 – Peça de teatro “Nanda”, pelo Grupo de Teatro Girassol, Mouriz

Dia 18 | Parque José Guilherme, Paredes
21h00 – Corrida dos Reis

CASTELO DE PAIVA
De 10 a 22 | Centro de Interpretação da Cultura Local
Exposição: Série Escarlate

Dia 11 | Auditório Municipal
21h30 – XXII Encontro de cantares de Janeiras 

Dia 15 | Biblioteca Municipal
14h30 – Cinepipoca

Dia 20 | Biblioteca Municipal
10h00 – Hora do conto “O Rei Batoteiro”

FELGUEIRAS
Dia 11 | Casa das Artes
21h30 – Concerto de Ano Novo, pela Banda de Música de Felgueiras

Dia 18 | Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras
15h30 – Apresentação do livro “Sofia uma visão poético-filosófica”, de Augusto Filipe 
Gonçalves

LOUSADA
Dia 10 | Casa das Videiras
21h00 – Biolousada: Palestra “insetos Polonizadores: o que podemos fazer para os ajudar?”, 
com Carla Rego, investigadora do Centro de Ecologia e Alterações Ambientais da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lisboa

Dia 11 | Junto às piscinas municipais 
10h00 – S. Silvestre da pequenada

PAÇOS DE FERREIRA
Dias 11 e 12 – Nave anexa ao pavilhão municipal de Paços de Ferreira
Das 11h às 20h – Exposição de dinossauros

Dia 12 | Biblioteca Municipal de Paços de Ferreira
10h00 – Clube do riso, com Diana Pinto

PENAFIEL
Dia 11 | Biblioteca Municipal de Penafi el
10h30 – Sábados em família: atividade “decorações em vidro”

Dia 12 | Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafi el
14h00 – Janeiras, encontro de cantares de Penafi el 

Dia 15 | Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Ralph vs Internet”

Dia 17 | Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
10h30 – Apresentação dos livros “Contos para pensar” e “Se eu fosse…”, de Maria Luísa 
Santos

Dia 17 | Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
21h30 – Apresentação do livro “Angélica, histórias do ser e do não ser”, de Cidália Fernandes

Dia 22 | Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Cantar”



22 Quinta-feira 9 de janeiro de 2020

Descubra as 5 diferenças

Palavras cruzadas

Passatempos e Diversos

O PAREDENSE | 9-1-2020 | N.º 119

EXTRATO/JUSTIFICAÇÃO
CERTIFICO, narrativamente, para efeitos 

de publicação, que por escritura lavrada neste 
Cartório, no dia de hoje, de folhas oitenta e dois 
a folhas oitenta e quatro do livro de notas para 
escrituras diversas número cento e oitenta e 
três – A, ANTÓNIO LAMAS DA SILVA e mulher 
MADALENA DOS SANTOS NEVES SILVA, ca-
sados sob o regime da comunhão de adquiridos, 
ele natural da freguesia de Frazão, concelho de 
Paços de Ferreira e ela da freguesia de Lordelo, 
concelho de Paredes, residentes na Rua de Bel-
monte, 230, da freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, NIFS 184 407 850 e 214 351 270, 
fizeram as declarações constantes da certidão 
anexa, que com esta se compõem de três laudas 
e vai conforme o original.

Paços de Ferreira e Cartório Notarial, três de 
janeiro de dois mil e vinte. 

A Notária,

(Lic. Sónia de Jesus Pires Fernandes)

I – Que são donos e legítimos possuidores, 
com exclusão de outrem, do seguinte bem imóvel:

Prédio rústico, composto de ramada, com a 
área de oitocentos e cinquenta metros quadrados, 
a confrontar de norte com Joaquim Silva Ferreira, 
de sul com Caminho público, de nascente com 
Alfredo dos Santos Neves e de poente com An-
tónio Carneiro Dias, sito no Lugar de Parteira, da 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, não 
descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Paredes, mas inscrito na respetiva matriz, em 
nome do justifi cante marido, sob o artigo 1315 da 
referida freguesia de Lordelo, sendo de 8,30 euros 
o seu valor patrimonial, a que atribuem o valor de 
CEM EUROS.

II – Que não são detentores de qualquer título 
formal que legitime o domínio do referido prédio.

III – Que entraram na posse do referido prédio, 
por compra e venda verbal que dele fi zeram a Amé-
rico Barbosa Gacila, viúvo, residente que foi no Lu-
gar de Parteira, da freguesia de Lordelo, concelho 
de Paredes, em data que não podem precisar mas 
sabem ter sido no ano de mil novecentos e noventa 
e cinco, sem que no entanto fi cassem a dispor de 
título formal que lhes permita o respetivo registo na 
Conservatória do Registo Predial, mas, desde logo, 
entraram na posse e fruição do identifi cado prédio, 
em nome próprio, posse que assim detêm há mais 
de vinte anos, sem interrupção ou ocultação de 
quem quer que seja.

Que essa posse foi adquirida e mantida 
sem violência e sem oposição, ostensivamente, 
com conhecimento de toda a gente em nome 
próprio e com aproveitamento de todas as uti-
lidades do prédio, nomeadamente, adubando-o, 
amanhando-o, cultivando-o e colhendo os seus 
frutos, agindo sempre por forma corresponden-
te ao exercício do direito de propriedade, quer 
usufruindo como tal o imóvel, quer suportando 
os respetivos encargos, quer pagando as suas 
contribuições e impostos, mantendo-o sempre 
na sua inteira disponibilidade.

Que esta posse em nome próprio, pacífi ca, 
contínua, pública e de boa fé, conduziu à aqui-
sição do imóvel por usucapião, que invocam, 
justifi cando o direito de propriedade, para o efeito 
de registo, dado que esta forma de aquisição não 
pode ser comprovada por qualquer outro título for-
mal extrajudicial.

IV - Que, nos termos e para os efeitos pre-
vistos no artigo 48º da lei 111/2015, de vinte e 
sete de agosto, declaram que do presente ato 
e bem assim do exercício nos termos supra ex-
postos da posse dos justificantes - desde o seu 
início até ao presente momento - não resulta fra-
cionamento proibido por lei, sendo que o referido 
transmitente/ante possuidor de quem os justifi-
cantes adquiriram verbalmente o indicado imóvel 
não possuía - à data da transmissão verbal - e 
não possui na presente data, quaisquer outros 
prédios aptos para cultura contíguos ao imóvel 
neste ato justificado, o qual não fez nem faz par-
te de nenhuma exploração agrícola economica-
mente viável, pelo que não se verificou em mo-
mento algum nem se verifica por via da presente 
justificação qualquer fracionamento proibido por 
lei ou a prática de qualquer ato em violação do 
disposto no artigo 1376º do código civil.

Sopa de letras

Aceitar
Afl igir
Cegar
Confundir
Morrer
Matar
Eleger
 Entregar
Gastar
Libertar
Pagar
Prender
Salvar
Imprimir 

HORIZONTAIS
1. Almeida (…), autor da obra “Viagens na Minha Terra”; 7. Abra-
ço (inf.); 10. Espécie de sapo da região do Amazonas (Bras.); 
11. Antigo navio de guerra, de alto porte; 12. Prefi xo (separa-
ção); 13. Los Angeles (abrev.); 14. Planta liliácea da China; 16. 
Abreviatura de manuscrito; 17. Viagem; 19. Que não perten-
ce à linhagem; 22. Alterou; 23. Lavras; 24. Centésima parte do 
hectare; 25. Namorico (palavra inglesa); 26. Novilha mansa ou 
fi lha de vaca mansa (Bras.); 28. Nesse lugar; 29. Atmosfera; 30. 
Depois de Cristo (abrev.); 32. Quociente de inteligência(sigla); 
34. Que cresce na areia; 37. Seguir até; 38. Pátria de Abraão; 
39. Produza som; 40. Submissa; 43. Eles; 44. Escudeiro; 45. 
Preposição designativa de substituição.

VERTICAIS
1. Discurso embrulhado e confuso; 2. Terra arada, num dia por 
uma junta de bois; 3. Ruténio (s.q.); 4. Inspirado por Deus; 5. Es-
pécie de bigorna de cuteleiro; 6. A tua pessoa; 7. Disco compacto, 
capaz de armazenar informação digital; 8. Metade de um verso 
dividido pela cesura; 9. Essa coisa; 15. Comissão encarregada 
de examinar o mérito de pessoas ou coisas; 18. Gestos, trejeitos 
afetados; 20. Defensor acérrimo (fi g.); 21. Escassa; 25. Abrevia-
tura de frei; 27. Época; 31. Jogo de cartas em que o ganho é para 
o parceiro que primeiro reúne um naipe completo; 33. Irritar; 35. 
Corto e trituro com os dentes; 36. Elogio (ant.); 41. Prefi xo (duas 
vezes); 42. Windows (…), Sistema Operativo da Microsoft.

Sudoku

o SEU QUINZENÁRIO
de ELEIÇÃO
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VANDOMA

Margarida da
Conceição de Jesus
Gomes da Costa
Faleceu (com 68 anos)

Margarida da Conceição de Jesus Gomes 
da Costa faleceu no passado dia 2 de janeiro de 
2020, com 68 anos de idade. Era natural de Vi-
lar do Andorinho, Vila Nova de Gaia e residente 
na Travessa da Escola, n.º 32, Vandoma, Pare-
des. Era casada com Manuel Fernando Moreira 
da Costa.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito 

sensibilizada agradecer a todas as pessoas de 
suas relações e amizades que se dignaram a 
comparecer no funeral e missa de 7.º dia da 
sua saudosa extinta ou que de qualquer outro 
modo lhe manifestaram o seu pesar, pedindo 
desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

VILELA

José Augusto 
Barros de Sousa
Faleceu (com 66 anos)

José Augusto Barros de 
Sousa faleceu no passado dia 
26 de dezembro, com 66 anos de idade. Era na-
tural de Vilela, Paredes e residente na Avenida 
do Mosteiro de Vilela. Era casado com Maria 
Inês dos Santos Machado Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio extremamen-

te 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 do funeral, bem como 
na missa de 7.º dia, ou que de outro modo lhe 
manifestaram o seu pareço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

PAREDES

Humberto
Ribeiro da Silva
Faleceu (com 82 anos)

Humberto Ribeiro da Silva 
faleceu no passado dia 24 de 
dezembro de 2019, com 82 anos de idade. Era 
natural de Angola e residente na Avenida Bom-
beiros Voluntários, n.º 221, 1.º Esq., Paredes. 
Era casado com Cassilda de Oliveira Ramos 
Ribeiro da Silva. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 fune-
ral, bem como na missa de 7.º dia, ou que de 
outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.

LORDELO

Florinda Fernanda
Ferreira da Cunha

Faleceu (com 86 anos)
Florinda Fernanda Ferrei-

ra da Cunha faleceu no passa-
do dia 31 de dezembro de 2019, com 86 anos 
de idade. Era natural de Lordelo e residente na 
Rua Gaínho, n.º 121, (Vinhal) Lordelo Paredes. 
Era viúva de António Ferreira Dias Carneiro. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o fa-
zer 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 ma-
nifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. 

VILA COVA DE CARROS

Eduardo Dias 
Coelho

Faleceu (com 88 anos)
Eduardo Dias Coelho fale-

ceu no passado dia 25 de de-
zembro de 2019, com 88 anos de idade. Era natu-
ral de Vila Cova de Carros e residente na Rua do 
Herdeiro, n.º 398, Vila Cova de Carros, Paredes. 
Era casado com Maria Rosa Pacheco Soares. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 fune-
ral, bem como na missa de 7.º dia, ou que de 
outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida.

VILA COVA DE CARROS

José Maria de 
Oliveira Barbosa
Faleceu (com 86 anos)

José Maria de Oliveira 
Barbosa faleceu no passado 
dia 5 de janeiro de 2020, com 86 anos de idade. 
Era natural de Vila Cova de Carros e residen-
te na Rua Possaqueiras, n.º 14, Vila Cova de 
Carros, Paredes. Era casado com Mariana de 
Oliveira Coelho. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada domingo, dia 12 janeiro, 
às 11:30 horas na igreja paroquial de Vila Cova 
de Carros, agradecendo, também desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

BESTEIROS

António Augusto 
dos Santos Bessa

Faleceu (com 69 anos)
António Augusto dos San-

tos Bessa faleceu no passado 
dia 25 de dezembro de 2019, com 69 anos de 
idade. Era natural de Besteiros e residente na 
Travessa de Baixo das Casas da Conferência, 
n.º 12, Besteiros, Paredes. Era casado com Ma-
ria da Glória Moreira de Sousa. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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.

CRISTELO

Emília da Silva 
Pinto

Faleceu (com 89 anos)
Emília da Silva Pinto fale-

ceu no passado dia 1 de janei-
ro de 2020, com 89 anos de idade. Era natural 
de Unhão, Felgueiras e residente na Rua do 
Calvário, n.º 92, Cristelo, Paredes. Era viúva de 
Manuel Pacheco. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, 
ou que de outro modo lhe manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada terça-feira, dia 
7 janeiro, às 20:30 horas na igreja de Cristelo, 
agradecendo, também desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

"O PAREDENSE" 
envia às famílias dos falecidos SENTIDOS PÊSAMES

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

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —
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FUNERÁRIA PATRÍCIA BRITO & SILVA, LDA. 
Rua Bombeiros Voluntários, n.º 102 – LORDELO 

Tlf. 224 007 396 | Tlm.937 818 122

FUNERÁRIA CARDOSO SILVA
SEDE: Rua Tratado de Tordesilhas, n.º 9 -  PEDROUÇOS
FILIAL: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - BALTAR

Tlm. 963 313 313

Saiba como
receber o jornal 

  

em sua casa
visitando-nos:

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

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

www.oparedense.pt

LORDELO

José Manuel
Barbosa de Oliveira

Faleceu (com 61 anos)
José Manuel Barbosa de 

Oliveira faleceu no passado 
dia 7 de janeiro de 2020, com 61 anos de idade. 
Era natural de Lordelo, Paredes e residente na 
Rua Santa Tecla, n.º 289, Lordelo, Paredes. Era 
solteiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente sensibilizada e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pes-
soas que se associaram à sua dor e pelas pro-
vas de carinho e amizade que lhe foram endere-
çadas aquando do falecimento e funeral, ou que 
de outro modo lhe manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente cometida. Comunicam que a missa de 
7.º dia será celebrada segunda-feira, dia 13 de 
janeiro, às 19h30 na capela de S. José - Lorde-
lo, agradecendo, também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

Amadeu
Dias Ferreira

Faleceu (com 78 anos)
Amadeu Dias Ferreira 

faleceu no passado dia 7 de 
janeiro de 2020, com 78 anos de idade. Era na-
tural de Lordelo, Paredes e residente na Rua 
Cruzeiro do Vinhal, n.º 238, Lordelo, Paredes. 
Era viúvo de Maria Nazaré Barbosa Carneiro.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral, 
ou que de outro modo lhe manifestaram o seu 
apreço, pedindo desculpa por qualquer falta in-
voluntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada domingo, dia 
12 de janeiro, às 9 horas na capela de Nossa 
Senhora do Alívio, Vinhal, agradecendo, tam-
bém, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.

PAREDES

Maria de Fátima 
Cardoso da Silva

Faleceu (com 60 anos)
Maria de Fátima Cardoso 

da Silva faleceu no passado 
dia 3 de janeiro de 2020, com 60 anos de idade. 
Era natural de Mafamude, Vila Nova de Gaia e 
residente na Rua Central de Vila Cova de Car-
ros, n.º 320, Vila Cova de Carros, Paredes. Era 
solteira.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extrema-

mente 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 en-
dereçadas 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 domingo, 
dia 12 janeiro às 11:30 horas na igreja paro-
quial de Vila Cova de Carros, agradecendo, 
também, desde já, a todos os que participarem 
nesta eucaristia.
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