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Os funcionários da fábrica da Madalena, Paredes, protestaram à porta das instalações da empresa, contra a proposta de rescisão que 
abrange cerca de 100 trabalhadores desta unidade. Foi agendada uma greve para dia 30, em que se realiza a assembleia de credores, 
que deverá aprovar o plano de recuperação da maior produtora portuguesa de cogumelos.

Trabalhadores da Sousacamp
não aceitam rescisões amigáveis

500 seniores assinalaram
Dia Internacional do Riso

A data foi comemorada na Sobreira, com uma mega 
aula de yoga do riso

Rui Rio vence diretas em Paredes
Rui Rio foi o mais votado, com 76,09% dos votos, contra 
23,91% de Luís Montenegro.

Ação de sensibilização ambiental 
600 alunos do 1.º ano aprenderam a reciclar para “sal-
var o planeta”

Ministra da Saúde inaugurou
novo hospital de dia do Centro

Hospitalar Tâmega e Sousa

“Na próxima época quero estar
presente no campeonato da Europa” 
António Sousa, campeão nacional de ciclocrosse e Btt

Desporto de A a Z
Reportagem especial com as equipas da formação 
do Polo Aquático de Paredes
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Ministra da Saúde inaugurou
novo Hospital de Dia em Penafi el

 Marta Temido visitou as novas instalações do hospital onde são realizados tratamentos em regime de ambulatório a 13 doentes em simultâneo. 

A 
Ministra da 
Saúde inau-
gurou, no pas-
sado dia 17 

de janeiro, o novo Hospital 
de Dia Polivalente do Cen-
tro Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS), localizado no 
Hospital Padre Américo, em 
Penafi el.

As novas instalações têm 
capacidade para atender 13 
utentes, em simultâneo, que 
necessitam de realizar trata-
mentos em regime de ambu-
latório em várias áreas, exce-
to psiquiatria, pediatria e me-
dicina física e de reabilitação. 
O investimento foi de 160 mil 
euros e permitiu centralizar 
procedimentos e rentabilizar 
recursos, libertando uma ou-
tra área do hospital onde fo-
ram criados novos gabinetes 
para consultas externas.

Marta Temido traçou 
elogios aos profi ssionais de 
saúde e à administração do 
hospital pelo “esforço feito 
para a melhoria dos cuida-
dos de saúde” e realçou que 
“este investimento signifi -
ca uma demonstração clara 
de que o Serviço Nacional 
de Saúde está vivo e com 
uma capacidade de se re-
forçar para servir melhor os 
portugueses”.

“É um caso de 
sucesso para 
o qual vale a 
pena olhar e 

eventualmente 
replicar”.

- MARTA TEMIDO
Ministra da Saúde,

brando que Portugal tem 
uma prevalência de mais de 
10% da doença e uma das 
grandes problemáticas no 
tratamento destes doentes 
é o pé diabético.

“É um caso de sucesso 
para o qual vale a pena 
olhar e, eventualmente, 
replicar”, frisou Marta Te-
mido, destacando a impor-
tância do trabalho feito ao 
nível da recuperação das 
listas de espera e da melho-
ria organizacional no CHTS 
que é responsável pelos 
cuidados de saúde de uma 
área geográfica com mais 
de 500 mil pessoas.

“Em 2019
tivemos

produção
recorde em

todas as linhas 
de atividade”.

 CARLOS ALBERTO
presidente do Conselho

de Administração do CHTS

O presidente do Con-
selho de Administração do 
CHTS destacou alguns dos 
investimentos feitos para 

melhorar a capacidade de 
resposta do hospital, no-
meadamente a abertura de 
uma nova área de interna-
mento de curta duração e a 
criação, junto ao bloco ope-
ratório, de um espaço para 
internamento pré-cirurgia.

“Em 2019 tivemos pro-
dução recorde em todas as 
linhas de atividade. Des-
de que este Conselho Ad-
ministração tomou posse, 
que no Hospital São Gon-
çalo, em Amarante, a ci-
rurgia aumentou 150%, o 
internamento aumentou 
25%”, frisou Carlos Alber-
to, garantindo que apesar 

das carências existentes, o 
CHTS teve um crescimento 
significativo ao nível dos 
recursos humanos, criando 
também condições para 
fixar médicos internos em 
novas especialidades.

“O CHTS é, entre o seu 
grupo, o hospital do país 
com menor custo opera-
cional por doente tratado 
e terminou o ano de 2019 
sem doentes em lista de 
espera para cirurgia, há 
mais de um ano. É tam-
bém o segundo hospital 
do país, a seguir ao IPO 
de Lisboa, a conseguir a 
certificação total de qua-
lidade pelo Modelo ACSA”, 
acrescentou.

O CHTS tem em marcha 
um projeto de cinco mi-
lhões de euros ao nível da 
eficiência energética e pre-
tende avançar com outra 
candidatura, de 1,5 milhões 
de euros, para a ampliação 
da urgência, no âmbito do 
Quadro Comunitário de 
Apoio Portugal 2020.

O novo Hospital de Dia 
Polivalente tem capacidade 
para a realização de diver-
sos procedimentos, como a 
administração e monotori-
zação de ferro endovenoso, 
imunoglobulina humano, 
agentes biológicos, citostá-
ticos, realização de punções 
lombares, paracenteses, to-
racocenteses, realização de 
cardioversão sincronizada 
programada, infiltrações 
articulares, provas de su-
pressão e estimulação no 
âmbito da imunoalergolo-
gia e endocrinologia, entre 
outros.

No ano de 2019, entre 
janeiro e outubro, foram 
realizadas 22097 sessões de 
Hospital de Dia, uma média 
de 60,5 sessões por dia, no 
Hospital Padre Américo.

A Ministra da Saúde 
destacou, também, a capa-
cidade do CHTS para pro-
mover uma reorganização 
da atividade assistencial, 
sem exigir um grande in-
vestimento na moderniza-
ção de instalações e equi-
pamentos. 

“No hospital de Dia 
foi possível concentrar 
os procedimentos de am-
bulatório que andavam 
espalhados por vários sí-
tios do hospital. A Clínica 
do Pé Diabético é outra 
experiência de grande 
inovação organizacional”, 
disse a governante, lem-



3Quinta-feira 23 de janeiro de 2020 Sociedade

Texto

HELENA NUNES

PUB

Foram realizadas, 
a 8 de janeiro, as 
primeiras duas 
cirurgias de tra-

tamento da obesidade mór-
bida no Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS). 
Os primeiros doentes ope-
rados, de 26 e 27 anos, que 
apresentavam um Índice de 
Massa Corporal (IMC) de 39 
e 43, foram submetidos a 
um Sleeve e bypass gástri-
co, respetivamente.

Segundo o CHTS, as in-
tervenções decorreram sem 
qualquer tipo de complica-
ções e os doentes tiveram 
alta a 11 de janeiro, deven-
do ser novamente avaliados 
nos próximos meses, em 
consulta externa das diver-
sas especialidades envolvi-
das neste programa multi-
disciplinar, “para manter 
uma vigilância contínua 
da evolução após a cirur-
gia bariátrica efetuada”.

Primeiras cirurgias para tratamento
de obesidade realizadas no CHTS

 Os primeiros doentes operados, de 26 e 27 anos, tiveram alta a 11 de janeiro e deverão ser novamente avaliados nos próximos meses.

“Este é um passo em 
frente na melhoria dos cui-
dados à vasta população 
da nossa região. O apoio do 
Centro Hospitalar de São 
João foi absolutamente 
fundamental na formação 
e acompanhamento dos 
nossos profi ssionais”, sub-
linhou Carlos Alberto, presi-
dente do Conselho de Admi-
nistração do CHTS.

“Numa área em que as 
respostas a nível nacional 
são muito poucas, temos 
consciência que não se-
remos capazes de mudar 
o mundo, mas certamen-
te daremos o nosso con-
tributo para que alguns 
doentes vejam, significa-
tivamente, melhorada a 
sua qualidade de vida”, 
acrescentou.

A obesidade é conside-
rada uma doença crónica, 
representa um problema de 
saúde pública e é defi nida 
como uma patologia na qual 
o excesso de gordura corpo-
ral acumulada afeta a saúde.

Diabetes, hipertensão, 
patologias do foro osteoar-
ticular e cardiovascular são 
algumas das complicações 
que podem ser causadas 
pela obesidade. 

As estatísticas mostram 
que mais de 15% da po-
pulação portuguesa sofre 
de obesidade. A área de 
influência do CHTS tem 
uma população estima-
da de 520 mil habitantes, 
pelo que será fácil prever 
a existência de um número 
bastante elevado de doen-
tes obesos na sua área de 
influência.

O CHTS iniciou a Consul-
ta de Avaliação Multidiscipli-
nar para Tratamento Cirúrgi-
co da Obesidade, em setem-
bro de 2019, e “tudo tem 
feito para desenvolver, de 
forma autónoma, capaci-
dades que vão de encontro 
ao interesse geral da saú-
de pública no país, colabo-
rando com a tutela e com o 
Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) para dar resposta a 

este problema”.
Para isso, desenvolveu e 

disponibilizou um progra-
ma de tratamento cirúrgico 
da obesidade, que segue na 
íntegra as normas e orien-

tações da Direção-Geral 
de Saúde, e que obteve o 
reconhecimento ao ser de-
signado como Centro de 
Tratamento Cirúrgico da 
Obesidade, com o apoio e 

orientação do Centro de 
Elevada Diferenciação de 
Tratamento Cirúrgico da 
Obesidade do Centro Hos-
pitalar e Universitário de 
São João.
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Rui Rio vence eleições diretas
do PSD em Paredes e no distrito
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Rui Rio foi reelei-
to presidente do 
Partido Social 
Democrata (PSD) 

depois de vencer a segunda 
volta das eleições diretas do 
partido por 53,11% dos votos 

e cerca de dois mil votos de 
diferença para Luís Montene-
gro, (46,89%).

No distrito do Porto, Rio 
venceu com 64,11% (3939 
votos) dos votos enquanto 
Montenegro registou 35,89% 
(2205 votos).

Em Paredes, Rui Rio tam-
bém foi o mais votado, com 

76,09% (140 votos) dos votos. 
Luís Montenegro fi cou-se pe-
los 23,91% (44 votos). Houve 
ainda dois votos em branco, 
quatro nulos e 73 abstenções.

Nos restantes concelhos 
da região, os resultados já 
foram diferentes, com Luís 
Montenegro a vencer em 
Penafi el (56,86%), Lousada 

(69,96%), Castelo de Paiva 
(70,48%) e Valongo (54,90%).

Por outro lado, Rui Rio ven-
ceu ainda em Paços de Ferreira 
(61,26%) e Felgueiras (61,40%).

No global dos sete con-
celhos da região, o candidato 
que recolheu mais votos foi 
Rui Rio, com 55,46% contra 
44,54% de Luís Montenegro.

O 
grupo Sousa-
camp vai mes-
mo encerrar a 
sua unidade in-

dustrial instalada na Madalena, 
Paredes e concentrar a produ-
ção nas unidades de Vila Flor e 
Vila Real. Cerca de 50 trabalha-
dores já receberam propostas 
de rescisão amigável. 

“O que nos estão a ofe-
recer é um valor muito abai-
xo da lei. Não é aceitável. Se 
a empresa não tem traba-
lho, tem de nos despedir. Só 
estamos a pedir aquilo que 
a que temos direito”, defen-
deu Ana Lígia, trabalhadora 
da empresa há 6 anos.  

“Foi-nos garantido que, 
depois do perdão de dívi-
da, os postos de trabalho 
fi cariam assegurados e, 
agora, fazem totalmente o 
contrário”, lamentou tam-
bém Carla Moreira, que está 
há 10 anos na empresa, 

Os trabalhadores assu-
mem, ainda, a tentativa de 
segregação de alguns funcio-
nários, sobretudo mais velhos 
e com mais anos de “casa”, re-
tirando-os dos seus sectores 
para colocar outros mais novos.

“Não é justo. Essas se-
nhoras agora vão para 
casa e quem é que lhes dá 
emprego com essa idade? 
São novas para ir para a re-
forma e velhas para iniciar 
outro posto de trabalho. 
Com este clima não dá para 

Trabalhadores da Sousacamp
não aceitam rescisões amigáveis
 Trabalhadores da fábrica de Paredes agendaram uma greve para dia 30, em que se realiza a
      assembleia de credores que deverá aprovar o plano de recuperação da empresa. 
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trabalhar”, garantiu Cristia-
na Barbosa. 

A Sousacamp é a maior 
produtora portuguesa de co-
gumelos e emprega cerca de 
450 trabalhadores nas unida-
des de Paredes, Vila Flor e Vila 
Real. 

Ao todo a proposta de 
rescisão abrange cerca de 100 
trabalhadores da unidade de 
Paredes, que vai encerrar os 
setores de colheita e produ-
ção, mantendo as áreas do 
embalamento e expedição.

No âmbito do processo 
de insolvência, em curso há 
mais de um ano, a principal 
empresa do grupo recebeu um 
perdão de dois terços da dívi-
da de 60 milhões de euros e o 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Agricultura e das Indústrias de 
Alimentação (SINTAB) conside-
ra que não há razões para não 
manter os postos de trabalho.

“Durante o processo de 
insolvência a empresa pas-
sou por imensas difi culdades 
e esteve a produzir, a cerca de 
10% das suas capacidades. 
Mesmo assim, conseguiu 
pagar os salários de toda a 
gente. Se neste momento 
existe um investidor e di-
nheiro a entrar na empresa, 
a perspetiva é que, pelo me-
nos, consigamos produzir 10 
vezes mais. Porque razão é 
que não se podem manter os 
postos de trabalho?”, questio-
nou José Eduardo Andrade, do 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Agricultura e das Indústrias de 
Alimentação (SINTAB) no fi nal 
de um plenário com os traba-
lhadores, realizado esta quar-
ta-feira, 22 janeiro.

O dirigente sindical lem-
brou que na última assem-
bleia de credores o adminis-
trador de insolvência tinha 

garantido que a Sousacamp 
não ia fechar nenhuma fá-
brica nem despedir pessoas, 
mas o cenário acabou por 
mudar, para prejuízo dos tra-
balhadores.

“Aquilo que vemos ago-
ra é o anúncio ofi cial da 
redução de trabalhadores 
e o fecho da produção de 
cogumelo aqui em Pare-
des. Os trabalhadores não 
podem aceitar as propos-
tas de rescisão amigável, 
quando os valores que são 
apresentados pela empresa 
são muito inferiores aquilo 
que a lei prevê em caso de 
despedimento”, reiterou o 
representante do SINTAB. 

Os trabalhadores já agen-
daram uma greve para dia 
30, dia em que se realiza a 
assembleia de credores que 
deverá aprovar o plano de re-
cuperação da empresa.

Aos 6 anos, nem todos eram admitidos na escola 
das primeiras letras. No inverno o frio trespassa-
va até aos ossos, arrepanhava a pele do nariz e 
da boca, as mãos inchavam de frieiras e ardiam 

e doíam!
E os botões! Em jogos tão simples! E o “squindô”, das 

meninas, pé no chão, pé no ar!
Os dias iam passando sem grandes horizontes, macam-

búzios e sombrios.
Nem todos completavam a quarta classe! Ou porque 

faltavam às aulas, ou porque só queriam brincar, ou porque 
os pais de alguns não os deixavam ir à escola para trabalha-
rem em casa e outros porque se tornavam rebessos.

Dos que completavam o ensino primário, a maioria ab-
soluta continuava agarrado às “bersas”, outros iam para mo-
ços de servir e os mais para marçanos em casas comerciais 
das redondezas. Outros, ainda, dava-lhes a sina o caminho 
do Brasil, 11-13 anos, quantas vezes menos, a quem não 
se perguntava se queriam ir. Mudos e apáticos nem res-
pondiam às pessoas que diziam que o Brasil fi cava muito 
longe. E lá partiam, sem longos preparativos, sob o olhar 
embevecido das mulheres mais idosas do lugar, na habitual 
“lenga-lenga” destas ocasiões: É muito inteligente e vai ser 
um grande homem!

Só os fi lhos dos que tivessem “bens ao luar” subiam na 
vida sobre o apoio do dinheiro bastante para serem douto-
res! E, ainda, bem que alguns lá chegavam, porque também 
eram úteis noutras esferas!

Por alguma razão intitulamos esta rubrica com os 
“Lembrados de Verão”, onde ainda fi guram alguns dos que 
aqui descrevemos e tomaram, por sua vez, o caminho da 
diáspora, naquele tempo, principalmente, para o Brasil – 
os emigrantes – que partiram e partem, ainda, roídos de 
saudades em busca de uma vida melhor e que regressam, 
quase sempre, uma vez por ano em pleno verão, passando 
as férias na sua terra natural. Felizmente, embora não to-
dos, são os emigrantes esses heróis, aventureiros e seres de 
trabalho que surgem nas festas da aldeia com novidades 
das terras e gentes que sempre os acolheram!

Todos veem matar saudades, conviver com familiares e 
amigos, gozar umas merecidas férias.

Sabemos que o nosso país, embora haja sempre uma 
que outra exceção, é sempre bem representado no estran-
geiro pelos portugueses que trabalham lá fora e devemos 
orgulhar-nos das comunidades, do que eles veem fazendo 
nos cinco continentes.

É bem necessário considerar os emigrantes portugue-
ses de primeira, cidadãos do mundo interessados na vida 
económica, social, política e cultural.

O nosso país deve cooperar com a emigração e imigra-
ção, sendo urgente fazer-se um estudo histórico e cultural 
sobre os emigrantes e os imigrantes, pelo que aqui deixa-
mos uma sugestão: que os dias 14 e 15 de agosto, de cada 
ano, sejam dedicados à Diáspora, em todo o Portugal!

Lembrados
de Verão
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Dia Internacional do Riso
assinalado com mega-aula para 500 seniores
 A boa disposição contagiou todos os que estiveram no Pavilhão Ernesto Silva, na Sobreira, na
     iniciativa do Programa Mais Vida Ativa.

O 
riso do coração, 
o do abraço, o 
da seta ou o do 
andar de mota. 

Foram inúmeras as gargalha-
das que ecoaram no Pavilhão 
Ernesto Silva, na Casa do Povo 
da Sobreira, onde decorreu, 
no passado dia 20 janeiro, 
mais uma mega-aula do riso 
com cerca de 500 seniores do 
concelho de Paredes.

A iniciativa organizada 
pela câmara de Paredes em 
parceria com a University 
Laughter Yoga serviu para as-
sinalar o Dia Internacional do 
Riso, que se comemora a 18 
de janeiro.

O objetivo foi potenciar 
os benefícios do riso na po-
pulação sénior do concelho, 
a nível físico e psicológico, 
nomeadamente, “a redução 
do stress, a boa disposição, 
o fortalecimento do siste-
ma imunitário, a qualidade 
de vida e a atitude positiva 
em situações de desafi o”, 
sublinha a organização.

Combinando exercícios 
de respiração com exercícios 
de mímica os seniores de 
Paredes conseguiram rir por 
tudo e por nada e “abraçar” a 
boa disposição. 

“É muito bonito. Se rir-
mos a vida pode sempre 
correr melhor. Para nós é 
uma oportunidade para 
sair e dar um passeio dife-
rente” defendeu José Morei-
ra, de 64 anos, que participou 
pela segunda vez na inicia-
tiva, através da Associação 
para o Desenvolvimento de 
Figueiras, Penafi el.

A participar na iniciativa 
estiveram também alguns 
elementos do grupo de 
doentes oncológicos Viver 
Melhor, patrocinado pela câ-
mara de Paredes e a Associa-

“É importante rir para que
a vida seja menos difícil”

“Para nós é uma
oportunidade para sair

e dar um passeio diferente”

“A boa disposição
é muito importante

para enfrentar a doença”

Ana Ferreira, 82 anos, Cepeda, Penafi el - José Moreira, de 64 anos, Associação para 
Desenvolvimento de Figueiras, Penafi el

- Cândida Ferreira e Fernanda Dias, 56 e 
51 anos, grupo Viver Melhor

ção Portuguesa de Linfomas.
“O nosso professor de 

educação física convidou-
-nos. É engraçado. Para 
triste já basta a vida”, frisou 
Cândida Ferreira, 56 anos, re-
conhecendo que o riso pode 
ser também uma terapia 
importante para enfrentar a 
doença.

Fernanda Dias, de 51 
anos, concorda. “A boa dis-
posição é muito importan-
te para enfrentar a doen-
ça. E nós sentimos isso na 
pele. É raro falar da doença 

quando estamos entreti-
dos nas aulas de ginástica, 
psicologia de grupo ou nos 
ateliers de trabalhos ma-
nuais. Divertimo-nos imen-
so”.

Já Ana Ferreira, de 82, 
confessa que “estas coisas 
fazem falta sobretudo nes-
ta idade. É importante rir 
para que a vida seja menos 
difícil”. 

Antes de terminar a aula, 
os 500 participantes fi zeram 
um minuto de riso pela paz 
mundial, um desafi o que foi 

lançado a nível mundial e 
cujo registo fotográfi co irá 
circular por vários países. 

“Nada melhor que co-
memorar o Dia do Riso a rir 
e proporcionar uma expe-
riência diferente aos nos-
sos adultos mais velhos. 
Isso é positivo e também se 
nota pela adesão, que este 
ano foi maior”, sublinhou 
Paulo Silva, vereador da edu-
cação e desporto da câmara 
de Paredes, destacando tam-
bém outras atividades pro-
porcionadas à comunidade 
sénior através do Programa 
Mais Vida Ativa.

Além do exercício físico, 
praticado duas vezes por se-
mana nas várias freguesias, o 
programa dinamiza um con-
junto de atividades recreati-
vas e as celebrações do dia 
dos avós, dia do idoso ou do 
dia do riso.

Outra das vertentes pas-
sa por fomentar a prática 
do Boccia, com a formação 
de equipas em quase todas 
as freguesias do concelho e 
a participação em torneios 
concelhios, provas do Cam-
peonato Inatel e também 
torneios nacionais.
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MARIA AMÉLIA DIASMARTINS
Psicopedagoga - Hipnoterapeuta

 CLIPÊUTICA  

● Pós graduada em Hipnose Clínica 
● Doutorada em Ciências da Educação
● Mestrada em Educação Especial 
● Especializada em de� ciência

Tal como o computador, o tablet ou o telemóvel que, “volta, meia volta”, 
temos de reiniciar para trabalhar direito, a vida de cada um de nós também 
necessita de fazer reset para que as emoções e, com elas a saúde, encon-
trem um momento para renovar, reestruturar, reparar, corrigir e melhorar o 
seu programa Vida, que funcionou sem parar ao longo de 365 dias.

É o momento de atualizar o seu antivírus e os seus programas. 
Na correria do dia-a-dia surgem momentos, situações e pessoas que 

nos fazem desanimar, que nos magoam, nos deixam tristes e até frustra-
dos. Ao fi m de 12 mês, tal como nós, dezembro também está cansado, 
frio, chuvoso, ventoso e com pouca luz. É o inverno do ano e o inverno da 
vida. Trocamos votos de muita paz, amor e prosperidade para o novo ano.

2020 é o ano da dupla renovação de cada um de nós.
Para os Maias e civilizações antigas, o número 20 estava relacionado 

com o corpo, era o número do ser humano. Hoje, para alguns, é o núme-
ro da renovação. 

Janeiro chegou com uma versão mais recente do Programa VIDA, 
contemplando não só novas opções, mas também novos módulos para 
a renovação de algumas confi gurações de funcionamento. Façamo-lo, 
então, por temas e de forma faseada.

PAZ
Sabia que não deve temer as palavras carinhosas, mas que deve 

recear e afastar os silêncios, os gritos, as críticas e as recriminações?
No dia 1 de janeiro o mundo une-se pela Paz. É o momento da refl e-

xão sobre o que cada um tem feito para que a harmonia e a paz sejam 
construídas dentro de si e em seu redor. É um modelo que permite en-
contrar o equilíbrio, o amor, o interesse pelo outro. Comece por tomar 
consciência do que quer, o que pensa e diga-o. Use a palavra AMOR e 
não permita que ninguém o/a trate mal.

SLEEP DAY
Sabia que para ter as energias recarregadas, para o novo ano de 

trabalho ou escolar que começa, dormir bem é fundamental?
No dia 3 de janeiro, o Festival do Sono (Sleep Day) convida-nos a 

respeitar o sono, para o descanso do corpo e da mente.

HIPNOSE
Sabia que, ao contrário do que muita gente pensa, a pessoa em 

hipnose está muito concentrada, com a memória focada e tem mui-
ta atividade em todo o seu córtex cerebral?

No dia 4 de janeiro é a mente que merece a atenção mundial. O dia 
Mundial da Hipnose vem informar que está cientifi camente provado que 
a hipnose pode tratar as pessoas em diferentes situações: controlar o peso, 
vencer os medos, reduzir a ansiedade, deixar de fumar, dormir, tratar fobias, 
aumentar energia, controlar a hiperatividade, potenciar a aprendizagem, etc.

OBRIGADO
Sabia que ao praticar a gratidão, ajuda a controlar os seus níveis 

de bem-estar e que, por isso, pode aumentar em cerca de 25% os 
seus níveis de felicidade?

A 11 de janeiro aprenda a dizer Obrigado de forma sentida. Reduza 
as queixas sobre a vida e sobre aquilo que os outros lhe fazem. Retire o 
que lhe faz mal e, todos os dias encontre aspetos positivos para agrade-
cer: a si próprio, à vida, aos outros, a quem quiser…mas agradeça. Seja 
grato pelo que tem e pelo que recebe. 

RIR
Sabia que, mesmo quando ri sem vontade, o riso fortalece o sis-

tema imunológico, combate o stresse e consegue reduzir as rugas?
A 18 de janeiro é o dia Internacional do Riso. Altere o seu humor, rin-

do. O riso é contagioso, é facilitador da aceitação social e é um poderoso 
aliado da saúde. Ajuda-o a cuidar do coração, baixar o colesterol, dimi-
nuir a tensão arterial, melhorar a digestão e a circulação sanguínea, re-
duzir o stresse, fortalecer o sistema imunológico, aumentar a autoestima 
e a retardar o aparecimento das rugas.

AO CONTRÁRIO
Sabia que fazer as coisas de forma diferente do habitual é um 

estímulo para o cérebro?
Se até agora ainda não renovou a sua vida, aproveitei o dia 31 de janeiro 

(Dia ao Contrário) para fazer tudo ao contrário do que fez até aqui! O ditado 
popular diz que “quem muda Deus ajuda”, ajude-se a si próprio, agite a rotina 
do seu quotidiano e liberte a mente da prisão da normalidade.

Que 2020 lhe traga grandes e positivas renovações na sua vida!

Em janeiro de 2020
reinicie o Programa Vida

A 
Casa da Cultura de 
Paredes vai receber, 
nos dias 31 de janeiro 
e 1 de fevereiro, as IV 

Jornadas do Movimento Saúde de 
Paredes, organizadas pelo Instituto 
do Desenvolvimento em parceria 
com a câmara de Paredes, com en-
trada livre.

Com um leque diversifi cado de 
oradores, entre profi ssionais de saú-
de, professores, membros da CPCJ 
e youtuber/infl uencers, as IV Jorna-
das do Movimento Saúde de Pare-
des vão abordar temáticas da saúde 
física e mental, desde a primeira in-
fância até à idade adulta. No dia 31 

IV Jornadas do Movimento Saúde
de Paredes na Casa da Cultura

 Saúde física e mental e saúde dos adultos e seniores são alguns dos temas que vão
      estar em debate na Casa da Cultura de Paredes, nos dias 31 janeiro e 1 fevereiro. 

Texto

HELENA NUNES
serão discutidos temas centrados 
na saúde dos adultos e seniores e 
no dia 1 temas relacionados com as 
crianças e adolescentes.

Na sessão de abertura, marcada 
para as 9h30, vão participar Fátima 
Nunes, diretora técnica do Instituto do 
Desenvolvimento em Paredes e Paulo 
Silva, vereador do pelouro da saúde e 
educação da câmara de Paredes.  

Um dos momentos de destaque 
do primeiro dia será a palestra com o 
médico Carlos Carneiro, coordenador 
da consulta de doenças autoimunes 
do Hospital Particular do Algarve, que 
vai falar sobre as causas, sintomas e 
tratamentos destas doenças.

Já no dia 1 fevereiro haverá uma 
tertúlia sobre a infl uência digital 
nos jovens e adolescentes, com 

youtubers e in� uencers convidados.
“As Jornadas pretendem sa-

lientar no Vale do Sousa a impor-
tância da preservação e promo-
ção da saúde física e mental das 
famílias da região e visam cons-
tituir-se como um marco de refe-
rência local ao nível da educação 
para a saúde”, refere a nota de im-
prensa da organização.

As Jornadas do Movimento Saú-
de de Paredes surgiram há 4 anos, 
por iniciativa da diretora do Institu-
to do Desenvolvimento em Paredes, 
com objetivo de promover a Educa-
ção para a Saúde e mostrar à popu-
lação em geral e aos profi ssionais da 
área que Paredes tinha respostas de 
“alto teor científi co” e “profi ssio-
nais de excelência”. 

Os Bombeiros Volun-
tários de Baltar fi ca-
ram sem a Equipa de 
Intervenção Perma-

nente (EIP) que estava ao serviço da 
corporação, desde o início do ano 
passado. 

A decisão foi criticada pelo CDS-
-Paredes, que concluiu que o socor-
ro demorará mais tempo a chegar 
às populações.

Em declarações à Agência Lusa, 
o presidente da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Voluntários 
de Baltar, José Alberto Sousa, con-
fi rmou que “o protocolo da EIP foi 

Bombeiros de Baltar fi caram sem
Equipa de Intervenção Permanente 

Texto

HELENA NUNES
suspenso devido a um confl ito la-
boral interno”. 

A estrutura era composta por 
cinco bombeiros profi ssionais, em 
regime de permanência, com a 
missão de assegurar serviços de 
combate aos incêndios, de socorro 
à população local em caso de incên-
dios, inundações, desabamentos de 
terras, abalroamentos e em todos 
os acidentes ou catástrofes.

José Alberto Sousa disse, ainda, 
que a “extinção” da EIP “não colo-
ca em causa o socorro na área de 
atuação dos bombeiros de Bal-
tar”, lembrando que “a corporação 
tem profi ssionais que asseguram, 
diariamente, o socorro em situa-
ções de emergência”. 

Também à Agência Lusa, o di-
rigente disse não colocar de parte 
a constituição de uma nova EIP. A 
corporação de Baltar conta com 
90 operacionais no ativo e serve 
as freguesias de Baltar, Gandra, 
Recarei, Vandoma e Vila Cova de 
Carros.

No concelho de Paredes, exis-
tem mais quatro EIP, nas corpora-
ções de bombeiros de Cete, Lorde-
lo, Paredes e Rebordosa, que são 
fi nanciadas pela câmara de Pare-
des e pela Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.

O Paredense tentou falar com o 
presidente da direção dos bombei-
ros de Baltar, que não quis prestar 
declarações.



7Quinta-feira 23 de janeiro de 2020 Sociedade

Texto

HELENA NUNES

600 alunos do 1.º ano aprendem
a reciclar para “salvar o Planeta”

 Município de Paredes dedicou sete dias a percorrer as escolas básicas do concelho com ações de sensibilização ambiental. 

FRASES:

“Eu já faço reciclagem em casa e aqui na escola também”
— Gustavo, 7 anos

“Vou dizer aos meus pais para reciclarem. Porque o pla-
neta pode morrer”

 — Ângela, 6 anos

“Para ajudar o ambiente podemos plantar árvores para 
ter mais ar puro”

— Duarte, 6 anos

conhece a importância destas 
iniciativas. “O facto de ser um 
técnico especializado a explicar 
tem sempre outro impacto para 
eles, mas a verdade é que já tra-
balhamos estes conteúdos na 
escola, com várias atividades”.

Na escola básica de Duas Igre-
jas foi criada uma Brigada do Am-
biente, composta por alunos, com 
o objetivo de sensibilizá-los para as 
questões ambientais. Nos intervalos 
das aulas a brigada verde anda pelo 
recreio da escola a fi scalizar as ações 
dos colegas. “Se virem alguém 
a prejudicar o ambiente devem 
chamar a atenção e explicar como 
se deve fazer”, contou a docente.

Em todas as salas há também 
mini ecopontos que são despeja-
dos no final do dia pelos próprios 
alunos nos ecopontos intermé-
dios que existem no interior da 
escola. “Nestas temáticas do am-
biente a nossa escola está muito 
bem preparada. E os resultados 
são muito positivos. Os próprios 
pais reconhecem que os meni-

nos sabem mais do que eles. Nesta idade 
é muito importante a sensibilização, mas 
o desafio é fazer com que a mensagem 
chegue a casa para que os pais consigam 
acompanhar”.

PUB

“Hoje aprendemos a cuidar 
bem do ambiente. Se não reci-
clarmos o planeta vai morrer. 
Não podemos deitar lixo para 
o chão porque o mar fi ca sujo e 
os peixes morrem”. Ângela, Gus-
tavo e Duarte, alunos do 1.º ano 
da escola básica de Duas Igrejas, 
já sabem como podem proteger o 
ambiente. 

“É preciso reciclar, não dei-
tar o lixo para o chão, cuidar dos 
animais e plantar árvores para 
termos mais ar puro!”, garantem. 

Os três alunos da turma DA 
do 1.º ano da escola básica de 
Duas Igrejas, participaram, no 
dia 16 de janeiro, numa ação de 
sensibilização ambiental dina-
mizada pelo pelouro do ambien-
te da câmara de Paredes. 

A iniciativa da autarquia per-
correu todas as escolas básicas do 
concelho, abrangendo um total 
de 32 ações e cerca de 600 alunos, 
com o objetivo de sensibilizar os mais novos 
para as questões da sustentabilidade ambien-
tal e da conservação do planeta.

“É cada vez mais importante levar o 
ambiente às escolas, para que estas pos-
sam ajudar a difundir isto em casa, com 
os pais e os avós. E o objetivo é esse, tra-
zer materiais dinâmicos e pôr os alunos a 
pensar e a interagir com a separação dos 
materiais”, explica João Costa, engenheiro 
ambiental da autarquia.

Num divertido jogo de perguntas e res-
postas, os alunos foram desafiados a reci-
clar vários resíduos, através da separação 
do lixo. “O ecoponto amarelo é para o 
plástico, metal e embalagens. O ecopon-
to azul é cartão e papel e o ecoponto ver-
de é para o vidro”.

“Vou fazer um desenho e dizer aos 
meus pais para reciclarem. Porque o pla-
neta pode morrer”, prometeu Ângela, de 6 
anos. “Eu já faço reciclagem em casa e aqui 
na escola também” garantiu Gustavo, de 7 
anos. “Não podemos deitar lixo para o chão 

e para o mar. E para ajudar o ambiente po-
demos plantar árvores para ter mais ar 
puro”, acrescentou Duarte, da mesma idade.

Além de aprender os símbolos da re-
ciclagem, as crianças abordaram ainda a 
poluição dos mares e oceanos, os riscos 
da poluição na vida animal, o consumo 
sustentável de energia e a diminuição do 
desperdício alimentar. Outra das questões 
abordada foi o destino dos resíduos como 
eletrodomésticos, móveis ou colchões.  

“Ainda há muito a fazer do ponto de 
vista da sensibilização ambiental e se con-
seguirmos ter todos os anos 600 crianças 
a replicar esta mensagem mais facilmente 
conseguiremos difundir esta temática”, re-
fere João Costa. 

O objetivo é que as crianças sejam os 
porta vozes das boas práticas ambientais, 
sobretudo junto dos pais, ajudando a mu-
dar comportamentos. Por isso, as escolas 
foram também desafiadas a assumir um de-
safio sustentável. Em Duas Igrejas os alunos 

quiseram elaborar desenhos em casa com a 
ajuda dos pais e depois expor os trabalhos 
na escola. 

Helena Friões, docente do 1.º ciclo, re-
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PUBPUB

Uma parte signifi cante do nosso corpo é constituída por água. Quando tudo está em 
perfeito funcionamento, a água presente no nosso organismo está distribuída de 
forma equilibrada entre o sangue e os tecidos e tudo funciona em harmonia.

Mas, por vezes, o corpo não consegue eliminar os fl uidos em excesso e es-
tes acumulam-se nos tecidos, provocando edema (inchaço). A isto chamamos, comummen-
te, retenção de líquidos. 

Quem nunca se sentiu especialmente “inchado” ao fi nal do dia ou num dia de muito ca-
lor? Mesmo quem não sente, ou não está atento, faz sempre alguma retenção dos líquidos 
que ingere ao longo do dia, podendo variar entre mais 0,5kg a 3kg. Quais os motivos para 
isto acontecer?

Esta acumulação pode ser patológica e não patológica. Em ambos os casos, os sintomas 
podem ser semelhantes. Além do inchaço, que pode ser generalizado ou localizado, pode 
ocorrer ganho de peso, volume abdominal, sensação de pernas pesadas ou diminuição 
da urina.

No caso do edema não patológico, este ocorre mais frequentemente no sexo feminino, 
pois é muito infl uenciado pela habitual oscilação hormonal feminina, mas também é de-
sencadeado pela constante posição de pé ou sentado, pelo calor ambiental, pela alimenta-
ção rica em sal e a ingestão de líquidos defi citária, além do sedentarismo.

Assim, se conseguirmos ter um controlo sobre estes fatores desencadeantes, como au-
mentar a ingestão de água, ter cuidado com a alimentação, diminuir o consumo de sal 
e alimentos processados, fazer algum tipo de atividade física, além do uso de meias 
elásticas de compressão (principalmente para quem passa muito tempo na mesma posi-
ção), conseguiremos evitar o desconforto causado por esta retenção hídrica excessiva e evi-
tar possíveis complicações futuras. Além disso, existem massagens específi cas para favore-
cer a reabsorção dos líquidos e ajudar a melhorar a circulação, como é o caso da drenagem 
linfática, com efeitos imediatos. 

Apesar de todas estas dicas, se verifi car que este ‘simples’ problema está a prejudicar a 
sua rotina diária, é importante relembrar que pode e deve recorrer ao aconselhamento 
médico especializado, pois apesar da maior parte dos casos a retenção de líquidos não ter 
uma origem patológica, existem situações em que este problema pode denunciar a existên-
cia de complicações mais graves do que a habitual, como é o caso: 

● Consequência de um desequilíbrio grave do sistema hormonal;
● Problemas cardíacos ou hepáticos que provocam uma acumulação de fl uido no siste-

ma circulatório, nos tecidos periféricos e músculos. 

Por isso se os seus pés e mãos incharem muito ao longo ou ao fi nal do dia, se acordar 
com as pálpebras ou o rosto inchado, se tiver episódios de inchaço em apenas uma 
perna ou braço, acompanhado (ou não) de dor, formigueiro ou outro desconforto na 
região e, se aparecer edema no corpo após a toma de um novo fármaco, o ideal será 
contactar ajuda especializada, para uma melhor avaliação das suas causas e para a 
procura da melhor solução para o seu caso.

Fisioterapeuta especialista em dermatofuncional
CLÍNICAS NUNO MENDES

JOANA VINHA

Retenção de líquidos:
porque  surge, como prevenir e como tratar?

A 
Fundação A Lord recebe, 
no próximo dia 31 de 
janeiro, a apresentação 
do livro “Delinquência. 

Textos a pretextos”, com a presença do 
autor Manuel Maia, em colaboração 
com a Edições Salesianas.

O primeiro ensaio em Língua 
Portuguesa onde se preconiza dar à 
delinquência um tratamento técnico-
-científi co, baseado na experiência do 
autor, enquanto técnico dos Serviços 
de Reeducação.

Um livro que explora em termos 
gerais a delinquência sobre várias 
perspetivas (psiquiátrica, antropoló-
gica, psicológica, ética e humanística 
e jurídico-fi losófi ca), o Estado e a so-
ciedade e o trabalhador social, pro-
curando encontrar traços de união, 
fatores de interação, causas e efeitos.

A sessão está marcada para as 
21h30 e contempla a apresentação 
do livro pelo Coronel da GNR (na 
reserva) Albano Pereira, Mestre em 
Ciências Jurídico-criminais.

“Delinquência. Textos a
pretexto” apresentado

na Fundação A Lord

Ficou em prisão preventiva o ho-
mem de 44 anos, apelidado de 
“homem aranha” que foi detido 
pela GNR, no passado dia 9 janeiro, 

por furto em estabelecimentos comerciais da 
região.

Segundo a GNR, depois de presente ao 
Tribunal do Marco de Canaveses foi conduzi-
do ao Estabelecimento Prisional de Custóias. 

Depois de uma investigação de dois anos 
por furto de tabaco e dinheiro de máquinas de 
tabaco em estabelecimentos comerciais, nas 
regiões do Vale do Sousa e Vale do Ave, a GNR 
deteve em fl agrante delito o suspeito, que 
havia concretizado um furto num estabeleci-

Prisão preventiva
para “homem aranha”

mento comercial localizado em Beire, Paredes.
“O suspeito, conhecido por “homem-

-aranha”, aproveitava o período de encer-
ramento dos estabelecimentos para se in-
troduzir no seu interior, furtando daí todo 
o dinheiro e tabaco que se encontrava nas 
máquinas eletrónicas, as quais abria com 
grande facilidade, através de uma perfu-
ração cirúrgica que efetuava no canhão da 
fechadura”, explica a GNR.

No âmbito da detenção foram apreendi-
dos 154 maços de tabaco, cerca de 50 euros 
em dinheiro, um veículo automóvel, para 
alem das ferramentas que o suspeito utilizava 
nos crimes.

 O homem de 44 anos furtava tabaco e dinheiro em estabelecimentos
      comerciais na região.
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● Agrupamento Escolas Daniel Faria, Baltar
..................................................................................................................................................................................................................

Alunos do clube de jornalismo  ● Agrupamento de Escolas de Sobreira
..................................................................................................................................................................................................................

Deputada Cristina Moreira
na Escola Básica e Secundária de Sobreira

LER+Qualifi ca

segunda sessão do Projeto LER+Qualifi ca, 
na Biblioteca da escola sede do Agrupamen-
to, envolvendo os/as formandos/as do Centro 
Qualifi ca. 

LER+Qualifi ca é um projeto que o 
PNL2027 e a ANQEP, I.P. desenvolvem em 
colaboração, com o objetivo de promover a 
leitura na população adulta em processo de 
Reconhecimento, Validação e Certifi cação de 
Competências (RVCC) nos Centros Qualifi ca. A 
linha de ação deste projeto é promover uma 
comunidade de leitores e sensibilizar os Pais e 
Encarregados de Educação para a importân-

cia do livro e da leitura na educação. 
A segunda sessão teve como temática o 

conto Leitura no Comboio de Sophia de Mello 
Breyner Andresen. Valorizou-se a literatura, 
criando um “ambiente leitor”, na biblioteca, 
envolvendo todos os presentes. Transformou-
-se o referido espaço numa carruagem que 
seguia até Lisboa e onde os viajantes/leito-
res escutaram a leitura encenada do conto 
selecionado. Seguiu-se um debate sobre as 
impressões de todos/as durante o qual uma 
formanda destacou: “A leitura ainda é vista 
como uma experiência solitária e estranha 

em Portugal. Mas não deve ser assim. 
Atividades como esta, em que se faz a 
leitura em conjunto, estimulam o prazer, 
a familiaridade com os textos...”. Por fi m, 
houve entrega do poema Agarrados a um 
Verso de José Fanha como mensagem e pre-
sente de Natal.

A equipa dinamizadora concluiu que 
atingiu os resultados esperados, na medida 
em que as atividades desenvolvidas criaram 
espaço para o questionamento, o diálogo e 
a interpretação, três eixos importantes para 
um maior envolvimento na leitura. 

No passado dia dez de dezembro, 
no âmbito do Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento de 

Escolas Daniel Faria, Paredes, realizou-se a 

O Parlamento dos Jovens tem 
como um dos grandes objetivos 
dar a conhecer o signifi cado do 

mandato parlamentar e o processo de deci-
são da Assembleia da República, enquanto 
órgão representativo de todos os cidadãos 
portugueses e, por isso, as escolas que par-
ticipam neste projeto podem organizar um 
debate com a presença de um Deputado.

No dia 16 de janeiro, a Deputada Cris-
tina Moreira, do grupo parlamentar do 
Partido Socialista, esteve na Escola Básica 
e Secundária de Sobreira para falar acerca 
das diferentes funções que integram o tra-
balho dos Deputados e do funcionamento 
do segundo órgão de soberania da Repúbli-
ca Portuguesa. A sessão também abordou o 
tema da violência doméstica: o que é, dife-
rentes formas de violência, os desafi os que 
são colocados a todos os cidadãos e, parti-
cularmente, aos alunos que participam no 
Parlamento dos Jovens. 

A Deputada Cristina Moreira ouviu os 
alunos e professores presentes, respondeu 
a todas as questões que surgiram e falou 
da sua experiência pessoal enquanto aluna, 

docente e Deputada. Foi um privilégio contar 
com a sua presença.

Uns falam, mas todos
podem prevenir

A Liga Portuguesa Contra o Cancro faz 
um trabalho notável na prevenção, rastreio e 
acompanhamento no tratamento das doenças 
oncológicas. O projeto Vox Pop da Saúde é um 
workshop promovido pelo Núcleo Regional 
do Norte, que se inclui num outro mais amplo, 
o LIGA-TE. No dia 13 de janeiro, a Dr.ª Patrícia 
Pinto, psicóloga do Departamento de Saúde 
da Liga Portuguesa Contra o Cancro, esteve 
à conversa com alunos de 9.º ano para sensi-
bilizar esta faixa etária para a necessidade de 
adotar comportamentos saudáveis e perceber 
que alguns tipos de cancro estão relacionados 
com hábitos e estilos de vida. Este encontro foi 
dinamizado pelo Departamento da Educação 
para a Saúde da Liga Portuguesa Contra o Can-
cro e a Equipa da Escola Básica e Secundária de 
Sobreira do Projeto Educação para a Saúde.

Em cada uma das duas sessões, uma para 

cada duas turmas, foram analisados hábitos e 
comportamentos. Em seguida, a Dr.ª Patrícia 
Pinto deu a conhecer o Código Europeu Con-
tra o Cancro, doze dicas que podem prevenir 
e ajudar a ser mais saudável:

1. Não fume. Não use qualquer forma de 
tabaco.

2. Faça da sua casa uma casa sem fumo. 
Apoie regras antitabágicas no seu local de 
trabalho.

3. Tome medidas para ter um peso saudá-
vel.

4. Mantenha-se fi sicamente ativo no dia a 
dia. Limite o tempo que passa sentado.

5. Tenha uma dieta saudável:
- Coma bastantes cereais integrais, legu-

minosas, vegetais e frutas. 
- Limite os alimentos muito calóricos (com 

muito açúcar ou gordura) e evite as bebidas 
açucaradas.

- Evite as carnes processadas (enchidos, 
carnes fumadas, etc.), as carnes vermelhas e 
os alimentos com elevado teor de sal.

6. Se consumir álcool, limite o seu consu-
mo. Não consumir bebidas alcoólicas é bené-
fi co para a prevenção do cancro.

7. Evite a exposição excessiva ao sol, es-
pecialmente para as crianças. Use protetor 
solar. Não use solários.

8. No seu local de trabalho, proteja-se 
de substâncias cancerígenas seguindo as 
instruções de segurança e saúde.

9. Verifi que se está exposto a radiação 
derivada de altos níveis de radón natural 
em casa. Tome medidas para reduzir os ní-
veis elevados de radón.

10. A amamentação reduz o risco de 
cancro da mama. Se puder, amamente o seu 
bebé.

A terapêutica hormonal de substituição 
(THS) aumenta o risco de determinados 
cancros. Limite o recurso à THS.

11.Assegure-se de que os seus fi lhos es-
tão vacinados contra:

  Hepatite B (recém-nascidos)
Vírus do papiloma humano (HPV) (rapa-

rigas).
12. Participe em programas organizados 

de rastreio do cancro para:
Cancro colo-retal (homens e mulheres)
Cancro da mama (mulheres)
Cancro do colo do útero (mulheres).
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ESPECIALIDAS: Peixe fresco Picanha Plumas de porco preto Franguinho da guia

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

Almoços  |  Jantares  |  Serviço para foraAlmoços 

HORÁRIO: Segundas e Quartas - das 10h00 às 16h00   |   Terças, Quintas, Sexta e Sábados - das 10h00 às 22h00
Descanso semanal: Domingo

Padaria Pastelaria Requinte

UMA REFERÊNCIA NA REGIÃO 

Visite a Padaria e Pastelaria Requinte
Avenida São Tomé, n.º 510, Bitarães, Paredes, de segunda a sábado, das 5h às 20 horas e aos domingos das 5h às 13 horas.

passando pelos bolos de aniversá-
rio. A Padaria Pastelaria Requinte 
tem vindo a apostar noutras cam-
panhas para divulgar ainda mais o 
negócio, vendendo bolos e sobre-
mesas variadas a 5 euros a unidade.

A estratégia tem valido muitas 
partilhas no Facebook e um gran-
de número de clientes de várias 
freguesias do concelho de Paredes 
e de outros municípios vizinhos, 
como Penafi el e Lousada.

A Padaria e Pastelaria Requinte 
assegura também um serviço de 
distribuição de pão porta a porta, 
com um grande número de clien-
tes numa área que abrange sete 
freguesias do concelho de Paredes 
(Bitarães, Gondalães, Paredes, Beire, 
Louredo, Mouriz e Baltar) e também 
a freguesia de Lodares, concelho de 
Lousada.

O negócio teve um crescimento 
de 60% nos últimos quatro anos, 
garante Filipe Oliveira, que precisou 
de reforçar a equipa de trabalho 
para dar resposta à procura. No fu-
turo, a Padaria e Pastelaria Requinte 
quer continuar a produzir o melhor 
pão e bolos, procurando a excelên-
cia de todos os produtos comercia-
lizados. 

SABOR, QUALIDADE E REQUINTE. Três ingredientes 
que fazem da Padaria e Pastelaria Requinte, em Bita-
rães, Paredes, uma referência na região. 

Filipe Oliveira - proprietário

A origem da Padaria e 
Pastelaria Requinte 
remonta a 2001, ano 
em que foi fundada 

pelos pais de Filipe Oliveira, atual 
proprietário, que trabalha na área 
há 16 anos.

Em 2016, Filipe assumiu a 
gestão do negócio e resolveu 
investir na melhoria das insta-
lações, com características mais 
amplas e organização diferente, 

tornando o espaço mais agradá-
vel e acolhedor.

 A Padaria e Pastelaria Requin-
te serve diariamente centenas de 
clientes de vários pontos do con-
celho e da região, sendo muito pro-
curada pelo pão quente e regueifa, 
mas também pela pastelaria tradi-
cional. 

A qualidade é sempre garantida 
em todos os produtos, de confeção 
própria, desde o pão, os pasteis, 
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“Na próxima época quero estar presente
no campeonato da Europa”

É 
um dos atletas com mais 
títulos em Portugal nas 
modalidades de ciclo-
crosse e xco. Natural de 

Paredes, António Sousa leva já 16 
anos de competição, contabilizan-
do 19 títulos de campeão nacional 
e 21 Taças de Portugal. 

Além dos títulos nacionais na 
categoria de master 50, António 
Sousa sagrou-se também bicam-
peão na Galiza em ciclocrosse. 

Em entrevista ao jornal O PA-
REDENSE, o atleta faz um balanço 
da época e fala sobre os objetivos 

para o futuro, entre eles, marcar 
presença no Campeonato da Euro-
pa de ciclocrosse, que se irá realizar 
na Holanda.

- Terminou mais uma época 
desportiva no ciclocrosse, com a 
conquista do campeonato nacio-
nal, Taça de Portugal e o título de 
bicampeão da Copa da Galiza. É 
caso para dizer que a época não 
podia ter corrido melhor? 

A época correu muito bem em 
Portugal e mesmo em Espanha. Fi-
cou apenas um resultado menos 
conseguido no mundial de ciclo-
crosse, na Bélgica. 

Com uma largada na posição 56 

e que ditou o meu resultado fi nal, 
que foi o 24.º lugar.

- Os resultados desportivos 
corresponderam às expectativas? 

Considero que sim. As expeta-
tivas em relação aquilo que tracei 
para a época no ciclocrosse foram 
correspondidas.

- O balanço da época é igual-
mente positivo no XCO? 

Sim. Também tive um ano em 
pleno no xco, com a conquista da 
taça de Portugal e o título de cam-
peão Nacional, entre outras pro-
vas de regionais do Minho e Porto 
onde, também, venci.

- É eletricista de profi ssão, 
mas a sua verdadeira paixão sem-
pre foi o desporto?

O desporto é, sem dúvida, a mi-
nha paixão. Já faço xco há 16 anos e 
ciclocrosse há 14 ou 15 anos.

- Qual das modalidades é mais 
exigente?

Ambas têm o seu grau de exi-
gência! Existe dois métodos de pre-
paração diferentes para cada uma 
das vertentes. No ciclocrosse os trei-
nos passam por ser curtos, mas com 
muita intensidade, ou seja, treinos 
de maior qualidade com curta dura-
ção. Já no xco os treinos têm de ter 
mais volume, com mais duração.

“Desconheço
alguém que tenha 
conseguido mais

títulos em 16 anos 
de competição”

- Já perdeu a conta aos troféus 
que conquistou na sua carreira?

Se a memória não me engana, 
entre ciclocrosse e xco tenho 19 

títulos de campeão nacional, mais 
dois títulos por equipas e 21 Taças 
de Portugal. Além de vários títulos 
regionais e no estrangeiro.

Sou o único atleta português 
que durante uma época não perdeu 
uma única prova de xco na Europa 
em master 40.

Desconheço alguém que tenha 
conseguido mais títulos em 16 anos 
de competição.

- O estatuto trouxe-lhe mais 
reconhecimento?

Hoje sou muito reconhecido a 
nível nacional e mesmo fora do país, 
particularmente em toda a Galiza, 
onde fi z muitos amigos espanhóis e 
onde sou muito bem recebido. 

- Na última época competiu 
apenas com apoios patrocinado-
res. Mesmo para um atleta tão 
premiado é difícil conseguir lugar 
numa equipa?

Ao longo dos anos representei 
as melhores equipas portuguesas 
e mesmo hoje tenho propostas de 
equipas, mas nos últimos três ou 
quatro anos optei por correr a título 
individual. Com a ajuda dos meus 
patrocinadores tenho conseguido 
estar ao mais alto nível em compe-
tições. De realçar que são três em-

presas com sede em Paredes que 
me têm ajudado e sem esses apoios 
nada disto seria possível.

- Que problemas enfrenta 
hoje o ciclismo e, em particular, o 
ciclocrosse e btt?

O ciclismo tem vivido tempos 
difíceis. Os apoios são cada vez me-
nos e as equipas têm mais difi culda-
des em conseguir suportar todas as 
despesas com os atletas.

Em Espanha, as coisas também 
não estão muito melhores, mas ain-
da assim são diferentes.

- Regressa às competições em 
março, no arranque da nova épo-
ca de btt. Até lá conta participar 
noutras provas? 

A minha época de xco arranca em 
março com a taça de Portugal, mas 
antes irei participar, como preparação, 
pelo menos numa prova regional.

- Quais os objetivos para a 
próxima época? 

Os meus objetivos passam sem-
pre por defender a revalidação dos 
meus títulos. Além disso quero estar 
presente no campeonato da Europa 
de ciclocrosse, que se vai realizar na 
Holanda.
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Mais do que um clube,
uma família

Mini -pólo Sub 12-14 mistos
Sub 14

Sub 14 mistos Sub 16 Sub 16-18

N
o Pólo Aquático de Paredes não se fala em clube, pelo contrário, a ideia é “fugir o máximo possível ao conceito de clube e enveredar pelo conceito de família”. 
Nesta instituição a ideia é “formar bons homens e boas mulheres, mais do que bons atletas”. Ainda assim, a competição e as vitórias não são “deixadas de lado” 
e, por essa razão, o Pólo Aquático de Paredes é o clube com mais títulos conquistados, a nível nacional, do concelho de Paredes.

Os “laços e as ligações entre os atletas” são o mais importante num desporto que, pela sua especifi cidade, fomenta fortemente o espírito de grupo e a união.
Com um maior número de atletas masculinos, esta realidade apenas se verifi ca com o intuito de que as equipas femininas existentes tenham as mesmas condições de que 

os atletas masculinos, podendo assim também lutar por objetivos igualmente ambiciosos.
A qualidade da formação deste clube levou já à presença de vários atletas na seleção nacional, onde competem mais de 10 atletas nos vários escalões.

Os títulos

O palmarés de títulos conquistados é extenso, quer no 
escalão sénior, quer nas diferentes equipas de forma-

ção. O Pólo Aquático de Paredes enche-se de orgulho pelas 
vitórias alcançadas, contudo o clube reconhece também a 
responsabilidade de “carregar o nome da cidade e dos seus 
habitantes”. 

Entre Campeonatos Nacionais, Taças de Portugal e Super-
taças são inúmeros os triunfos alcançados.

A aposta nas “raízes da terra”

Para o pólo Aquático de Paredes é essencial a aposta nos 
jovens da terra. Além da componente desportiva, a insti-

tuição procura “focar” a atenção no compromisso social, ocupan-
do os jovens da região de forma a enriquecê-los a título pessoal. 

Para tornar todo esse processo mais facilitado existe tam-
bém uma “comunhão” entre pais e atletas. A colaboração das 
famílias dos praticantes em conformidade com o clube é fun-
damental para o desenvolvimento deste. 

O mini-pólo

Esta vertente é dirigida a crianças entre os 5 e os 10 anos 
de idade. Com o objetivo de criar o gosto pelo pólo 

aquático e de implementar os conceitos básicos da modali-
dade, o Pólo Aquático de Paredes tem à disposição dos mais 
novos a perspetiva da iniciação. 

Neste âmbito os encontros são apenas de caráter promo-
cional do desporto e das suas mais-valias, deixando “de lado” a 
competição e privilegiando a prática desportiva, lúdica e social.
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Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 785 340 * Fax +351 255 780 302
E-mail: trafego@tsluis.com

NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Produção de artefactos de cimento
Comercialização materiais de construção civil

Rua do Paço, 122 | 4580-281 Beire Paredes
Tlf. +351 255 780 300 * Fax +351 255 780 302
E-mail: fabel@net.novis.pt

Rua Infante D. Henrique, 121C * Vermoim
4470-035 Maia
Tlf. +351 229 407 853 * Fax +351 229 424 372
E-mail: geral@amtransitario.com

GRUPO S. LUIS www.tsluis.com

“Estou no pólo aquático há 14 anos, fi z toda a mi-
nha formação enquanto atleta neste clube. A minha 
entrada para a modalidade surgiu através de um pro-
fessor de educação física, que era treinador e jogador 
de pólo aquático, e que, quando demos natação na 
disciplina, ele convidou-me para vir para o pólo. Fiquei 
logo entusiasmado no primeiro treino, porque gostei 
bastante e porque este é um desporto que cativa.

As pessoas não fazem ideia do que é esta moda-
lidade. É um jogo muito rápido e de muito contacto 
e luta. É preciso muita “raça” e se se gostar do clube, 
melhor ainda”.

UNIÃO é a palavra de ordem

“Eu já praticava natação, mas este é um despor-
to mais atraente. Este é um jogo muito mexido e 
divertido. No início foi difícil adaptar-me, mas com 
o tempo tornámo-nos todos muito amigos. É difícil 
para se aprender, mas o convívio com os colegas 
ajuda a superar as difi culdades. Aqui já realizei um 
dos meus sonhos que era ir à seleção e isso deixa-
-me muito feliz. Este é um clube onde se trabalha 
muito em equipa e eu gosto muito de cá estar”.

“Vim para aqui através da natação, cansei-me 
um pouco da modalidade e decidi experimentar 
o pólo aquático. Este desporto é mais divertido e 
tem outra dinâmica. Eu sou guarda-redes e é muito 
interessante aprender a lidar com a pressão desta 
posição. Fazemos muito esforço e temos muita gar-
ra para conseguir conquistar tantos títulos. Este é 
um bom clube, que ajuda muito os atletas e dá-nos 
muito apoio. Já tenho aqui muitos amigos e tenho 
muito amor por este clube”.

“Este percurso tem sido fi xe porque tenho uma 
boa equipa e bons amigos Temos um bom clima e 
é tudo divertido neste clube. Eu praticava natação, 
mas decidi vir experimentar pólo e gosto muito. Foi 
“amor à primeira vista”. Gosto de estar aqui com os 
meus amigos, de treinar e de me divertir. Gostava 
de um dia ser um jogador profi ssional. É difícil cha-
mar pessoas para aqui, porque há muita gente que 
não conhece, mas o clube está a crescer”.

“Estou aqui há três anos e tem sido um percurso 
feliz e muito agradável. Eu estava na natação e co-
mecei a fartei-me, procurei um desporto coletivo e 
achei que este era o melhor para mim. Aqui temos 
um ótimo espírito de equipa, é um jogo bastante 
ativo. No início os treinos são um pouco duros, mas 
facilmente nos habituamos. Este é um clube bas-
tante unido, onde se fazem muitos amigos. Sempre 
que alguém de novo entra, consegue facilmente 
adaptar-se e ligar-se aos outros. Este clube tem me-
lhorado e eu gosto, cada vez mais, de cá estar”.

“Quando cheguei aqui não sabia se era isto que 
queria fazer, só percebi depois através das minhas 
colegas. Foi espetacular porque criámos logo laços 
de amizade muito fortes e isso foi, sem dúvida, o 
que me fez querer continuar. Agora gosto tanto 
disto que não consigo fazer outra coisa. Este clube 
é espetacular. Somos todos muito amigos e temos 
as melhores condições para treinar.

É um orgulho enorme conquistar tantos títulos 
e representar este clube tão grande. As pessoas não 
são muito suscetíveis à diferença, mas tenho a certe-
za de que se viessem ver um jogo de pólo aquático 
iriam adorar. Sempre que vem alguém com vontade 
de praticar este desporto acaba por fi car”. 

“Jogo pólo aquático desde os oito anos e vim 
aqui parar por infl uência do meu pai. Gostei logo 
desde o primeiro dia. O que mais gosto aqui é da 
convivência com os meus amigos, que me apoiam 
muito, e do benefício que a prática desportiva nos 
dá, assim como a competitividade saudável. Esta-
mos constantemente a conhecer pessoas novas.

O Pólo Aquático de Paredes, apesar de ser um 
clube pequeno, sempre jogou olhos nos olhos com 
toda a gente. Estamos a melhorar cada vez mais e 
saímos dos jogos sempre com o pensamento de 
dever cumprido. Este é um clube onde existe muita 
união e força de vontade”. 

“Comecei a praticar pólo por infl uência da mi-
nha irmã, que já jogava este desporto. Desde logo, 
que gostei muito. Estou cá há sete anos e tem sido 
um bom percurso. Este clube faz muito pelos joga-
dores e é tão bom que nenhum outro nos daria tan-
to como este nos dá. Dá-nos força para continuar-
mos porque, pelo facto de não ser um desporto tão 
conhecido, por vezes é desmotivante, mas aqui há 
muita motivação para lutarmos por objetivos tão al-
tos. Há um grande espírito de grupo e há um grande 
apoio entre os atletas femininos e masculinos”.

“Aqui já realizei
um dos meus sonhos”

Joana Nogueira  -  11 anos
Rebordosa

“Tenho muito amor
por este clube”

Leonardo Rodrigues - 12 anos
Rebordosa

“O clube está a crescer”

Tiago Morais - 13 anos
Paredes

“Este é um clube
bastante unido”

Tiago Caetano - 13 anos
Paredes

“Este clube é espetacular”

Beatriz Ferraz - 16 anos
Gandra

“Este clube faz muito
pelos jogadores”

Beatriz Cabral - 19 anos
Cete

“Este clube sempre jogou 
olhos nos olhos com todos”

Gonçalo Sampaio - 17 anos
Cete

“É preciso muita raça”

Cristiano Santos - 26 anos
Recarei
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Divisão Elite da AF Porto    |    Aliança de Gandra, 0  —  Tirsense, 0

Aliança de Gandra e Tirsense de-
frontaram-se no Complexo Des-
portivo da Cidade Gandrense, 
num dos “jogos grandes” da 19.ª 

jornada da Divisão Elite. A “jogar em casa”, os 
comandados de Mário Rocha entraram deci-
didos em marcar cedo. Logo aos dois minu-
tos, Kevin desperdiçou uma grande oportu-
nidade de inaugurar o marcador. Com um fu-
tebol atrativo e de qualidade, os gandrenses 
iam pressionando e, aos 20 minutos, foi Diogo 
que rematou ao poste.

O Tirsense tentou equilibrar a partida e 
também “se queixou” do poste, que evitou o 
golo dos “jesuítas”. 

No segundo tempo, Sérgio Cardoso ati-
rou por cima, mas depois dos 55 minutos os 
visitantes tomaram conta da partida. A equi-
pa orientada por Tonau benefi ciou de várias 
oportunidades para “mexer” no marcador, 
mas o desacerto na fi nalização manteve o 
nulo até ao fi nal do encontro.

Com o empate, o Tirsense mantém o lugar 

de acesso ao play-off  de subida, com 35 pon-
tos. O Aliança de Gandra ocupa o sexto posto, 
com 30.

No fi nal do jogo, Mário Rocha defendia 
que o resultado se “aceitava”: “Sabíamos do 
poderio do adversário e da confi ança que 
tinha, pela posição que ocupa na tabela, 
por isso, estávamos cientes das difi cul-
dades. Mas acreditámos no nosso valor e 
preparámos o jogo da melhor forma. Não 
gosto de me desculpar, mas também tive-
mos alguns contratempos para este en-
contro. Na primeira parte, conseguimos 
ter oportunidades para chegar ao golo, no 
segundo tempo já não, sentiram-se mais as 
difi culdades. No cômputo geral, acho que 
o resultado acaba por se ajustar”.  

O técnico gandrense lamentou o “infortú-
nio” que tem abalado a equipa: “Temos tido 
algum azar, mas ainda assim continuamos 
a trabalhar e, nos últimos três jogos que 
realizámos, merecíamos ter vencido um 
deles”. Ainda assim, Mário Rocha mantém 
a esperança numa boa classifi cação: “Está 
um campeonato muito competitivo, com 

Só faltaram os golos em Gandra

Depois do “desaire ca-
seiro” na ronda an-
terior, o União Sport 
Clube de Paredes 

voltou a “jogar em casa”. No encon-
tro, a contar para a 18.ª jornada do 
Campeonato de Portugal, a turma 
orientada por Eurico Couto recebeu 
o “afl ito” Amarante, que precisa de 
somar pontos para “fugir da zona 
de despromoção”. Talvez, por isso, 
os amarantinos mostraram que não 
iam facilitar a “tarefa” aos pareden-
ses, que dominaram cerca de 20 
minutos durante o primeiro tempo. 

A formação da casa conseguiu 
o controlo da partida e “não perdeu 
de vista” a baliza visitante, ainda 
assim faltou boa decisão na fi nali-
zação para concretizar as oportuni-

tudo muito embrulhado. Vamos tra-
balhando jogo a jogo e ser o mais 
competitivos possível, ajudando 
estes jovens a alcançar outros voos 
nas carreiras”.

Do outro lado, Tonau considerava 
que a vitória da sua equipa seria mais 
adequada: “Sabíamos da difi culda-
de que é jogar aqui em Gandra, um 
campo sempre complicado, o piso 
em alguns momentos irregular o 
que difi culta a circulação de bola. 
Uma primeira parte equilibrada 
frente a uma belíssima equipa, com 
qualidade. No intervalo corrigimos 
alguns erros e na segunda parte fo-
mos melhores. Assumimos sempre 
a vontade de levar daqui os três 
pontos, arrisquei tudo, e fi ca o sabor 
amargo de não termos conseguido 
vencer. A existir um vencedor seria o Tir-
sense, pelo que fi zemos na segunda parte”. 

Sobre o lugar ocupado pela equipa, o téc-
nico tirsense alerta: “Abrimos algum fosso 
para os principais candidatos, mas sabe-
mos que isto é um campeonato de regula-

ridade. Isto é de loucos, é uma série onde 
todos os jogos são difíceis. Vamos pensan-
do jogo a jogo e, mais importante do que 
ganhar, é não perder. E é com esta toada 
que iremos até ao fi nal para tentarmos os 
nossos objetivos”. 

Campeonato de Portugal   |   União de Paredes, 0  —  Amarante, 0

Paredes volta a desaproveitar
dades criadas. 

Na segunda parte, o Paredes 
viu o Amarante “baixar as linhas” e 
concentrar-se no sector defensivo, 
a “tarefa” dos homens dianteiros de 
Eurico Couto complicava-se com o 
adiantar do relógio, que não con-
seguiram mesmo aproveitar dois 
“brindes dos alvinegros”.

Com alguns erros individuais e 
coletivos, o Paredes não foi capaz 
de “desatar o nó do nulo”. O conjun-
to unionista cedeu novo empate, 
mas manteve a distância de sete 
pontos para um dos lugares do “pla-
yoff ” de promoção. Tem, atualmen-
te, 30 pontos e está no 6.º lugar. O 
Amarante é a segunda equipa da 
“zona de descida”, com 17.

No fi nal da partida, Eurico Cou-
to mostrava-se desiludido com “as 
falhas na decisão”: “Um jogo quase 

sempre jogado a um ritmo baixo 
e com índices de competitividade 
inexistentes. O nulo traduz o mau 
jogo de ambas as partes. Faltou-
-nos a melhor qualidade de deci-

são e decidir bem no último terço, 
para fazermos golos. Na segunda 
parte, o adversário baixou ainda 
mais o bloco e nós, passivos, difi -
cultámos a nossa tarefa, com tan-

tos erros coletivos e individuais, 
fi ca difícil”.

Numa jornada onde se verifi -
caram resultados “surpreendentes”, 
sobretudo nas equipas cimeiras, os 
unionistas mantiveram a mesma 
distância para os primeiros luga-
res, o técnico paredense salienta: 
“Este campeonato é de extrema 
competitividade, basta analisar 
as equipas que apostaram lutar 
para os dois primeiros lugares. 
O Amarante é um exemplo disso 
também, qualquer equipa pode 
vencer seja onde for”. Apesar das 
difi culdades, Eurico Couto prome-
te: “Nós lutamos todos os dias 
para melhorar e ter capacidade 
de sermos competitivos, muito 
conscientes da excelente época 
que temos realizado e focados no 
nosso grande objetivo da estabi-
lidade”. 

DR
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Divisão Elite da AF Porto   |   A. Lordelo, 0  —  Marco 09, 2

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

Divisão Honra da AF Porto  |  Nun'Álvares 2 — Lagares, 1

D epois da vitória no jogo de 
estreia do novo técnico, o 
Aliados de Lordelo só podia 
manter-se confiante para o 

primeiro jogo “em casa”, de Pedro Ferreira, 
contudo tal não se verificou. Os lordelenses 
foram derrotados pelo Marco 09 por dois 
golos sem resposta. Num encontro em que 
os visitantes entraram a dominar, só, mais 

tarde, é que os homens da casa consegui-
ram impor o seu jogo. Mas foi precisamente 
nessa altura que sofreram o primeiro golo. 
Paulo Jorge inaugurou o marcador à passa-
gem da meia hora.

O Aliados procurou “dar uma resposta”, 
criando várias situações de golo, que não con-
seguiu concretizar.

Em desvantagem no marcador, os ho-
mens de Pedro Ferreira viram o “cenário com-
plicar-se”, na segunda parte. Duas substitui-
ções por lesão condicionaram a estratégia 

Estreia “em casa” não correu bem
Texto 

CRISTINA BORGES

Inefi cácia “pagou-se caro”
Divisão Elite da AF Porto   |   S.P. Cova, 2  —  Rebordosa, 0

dos lordelenses, que não conseguiram adap-
tar-se facilmente e viram o Marco 09 ampliar 
a vantagem, mesmo em cima do minuto 90, 
por intermédio de Gustavo.

Com a derrota, o Aliados de Lordelo des-
ceu ao nono lugar, com 28 pontos. O Marco 
09 ocupa o quarto posto, com 31. 

No fi nal do jogo, Pedro Ferreira explicou 
os contornos da derrota: “Depois de uma 
vitória e, sendo o meu primeiro jogo en-
tre portas, nunca me passou pela cabeça 

ter este desfecho, que curiosamente ditou 
com a primeira derrota caseira da época. 
Há domingos difíceis e este foi um deles. 
Ainda assim, com a qualidade e empenho 
destes jogadores vamos dar a volta a este 
desaire. Esta senda de lesões também tem 
afetado bastante o rendimento, tanto pes-
soal como coletivo, dos jogadores e aquilo 
que é o contexto de treino e jogo. Neste 
momento o que falta é ultrapassar esta 
fase negra de lesões, que tem assombrado 
a nossa equipa”.

Ficou mais complicada a “tarefa” do 
Rebordosa de chegar aos lugares 
de disputa do playoff  de subida 
de divisão. A equipa rebordosense 

perdeu por 2 – 0 frente ao São Pedro da Cova 
e tem agora uma distância de sete pontos 
para o primeiro lugar e cinco para o segundo.

Na deslocação a Gondomar, o conjun-
to orientado por Tonanha teve uma entrada 

Texto 

CRISTINA BORGES
contrária à habitual, num registo apático e 
sem grande intensidade. Apesar do domínio 
do encontro, os visitantes assistiram à efi cácia 
dos gondomarenses que chegaram à vanta-
gem aos 18 minutos e ampliaram o triunfo 
ainda, antes, do intervalo.

A perder por dois golos, o Rebordosa teve de 
“correr atrás do prejuízo”, mas a falta de acerto na 
fi nalização impediu a turma do concelho de Pa-
redes de alterar o marcador. Com a derrota, o Re-
bordosa “caiu” para o 5.º posto, com 30 pontos, o 
São Pedro da Cova está na 12.ª posição, com 20.

No fi nal do encontro, Tonanha lamentou 
a “falta de sorte e felicidade” da sua equipa: 
“Foi um jogo em que não fomos felizes. 
Dominámos do primeiro ao último minuto, 
mas o adversário, das poucas vezes que foi 
à nossa baliza, foi efi caz e fez dois golos. 
Desperdiçámos as nossas ocasiões e tam-
bém não tivemos sorte. Com o desenrolar 
do jogo, começámos a fi car mais ansiosos 
e o adversário também teve mérito pela 
forma como defendeu. Faltou felicidade, 
clarividência e sorte”.

Sobre a pressão causada pela posição 
que ocupam, o técnico admite: “Claro que a 
pressão existe diariamente e fi cou mais di-
fícil, mas continuamos a depender de nós 
e acreditamos que a estrelinha virá para o 
nosso lado e que vamos chegar lá acima”. 
Ainda assim, Tonanha recorda: “Obviamen-
te que a situação se complica, mas esta 
equipa tem qualidade e caráter, estas fases 
acontecem no futebol, e vamos dar a volta. 
Vamos correr atrás do prejuízo, mas ainda 
temos confrontos diretos”.

Na 17.ª jornada da Divisão Elite, o 
Nun’Álvares saiu vitorioso do em-
bate frente ao Lagares. No fi m-de-
-semana que comemorou o 98.º 

aniversário, os jogadores conseguiram dar a “tão 
desejada prenda” aos adeptos. Ainda assim, os 
recaredenses tiveram de “suar” para ultrapassar 
o adversário do concelho felgueirense.

“Alertados” para a organização defensiva 
do opositor que era, até então, uma das defe-
sas “menos batidas” do campeonato, o Nun’Ál-
vares entrou decidido a resolver o confronto o 
mais rápido possível. A equipa orientada por 
Eduardo Moreira criou várias oportunidades 
para chegar à vantagem, mas sem sucesso no 
momento de fi nalizar. O nervosismo e a ansie-

Vitória no último minuto
Texto 

CRISTINA BORGES
dade acabaram por se apoderar dos jogadores 
e o nulo manteve-se até ao intervalo.

No segundo tempo, os recaredenses vol-
taram a entrar determinados, mas “sofreram 
um duro golpe” com o golo do Lagares, de 
grande penalidade.

Apoiada pelos adeptos e com a crença 
que a carateriza, a formação de Recarei con-
seguiu a igualdade, a vinte minutos do fi m, 
com o golo de Miguel Guedes. O médio “virou 
herói” ao apontar o tento da vitória, já no pe-
ríodo de compensação.

O triunfo mantém, assim, o Nun’Álvares 
no topo da tabela classifi cativa, com 35 pon-
tos. O Lagares está em 10.º com 23.

No fi nal da partida, Eduardo Moreira salien-
tava a “força da equipa”: “Esperávamos difi cul-
dades pela organização da equipa adversária 

e pelos bons resultados que têm apresenta-
do, com derrotas pela margem mínima. Nun-
ca baixámos os braços e como a nossa melhor 
caraterística é a força da equipa, lutámos, 
mudámos a estrutura e trabalhámos, ainda, 
mais e quem assim o faz merece sair vence-
dor. O resultado é mais do que justo”.

Sobre o facto de a sua equipa ter con-

quistado a vitória novamente na parte fi nal 
do encontro, o técnico recaredense alertou: 
“É necessário manter o foco até fi nal, mas 
sobretudo, mantê-lo durante o jogo. Os jo-
gos ganham-se e perdem-se em qualquer 
momento. Enquanto o árbitro não apitar 
para o fi m do jogo, lutamos sempre na pro-
cura do melhor resultado”.

Lusitanos. A turma orientada por David Bar-
bosa começou a perder aos 20 minutos, mas 
reduziu logo a seguir, através de Albano. O 
empate a uma bola manteve-se até ao “pe-
ríodo de descanso” e, no segundo tempo, os 
homens de Parada voltaram a fi car em des-
vantagem. O golo da igualdade aconteceu 
em cima do minuto 90, por intermédio de 
China. Atualmente, o Parada é oitavo, com 
21 pontos.

Ainda na série 2 da 1.ª Divisão, o Sobro-
sa perdeu no encontro frente ao Lustosa. O 
golo de Nice deu a vitória à equipa de Lou-
sada, que aumentou, ainda, mais a distância 
para os sobrosenses que são agora décimos 
primeiros, com 20 pontos.

Na série 1 da 2.ª Divisão, o Baltar perdeu 
por 3 – 5 frente à equipa B do Pedras Rubras. 
Um jogo que fi cou marcado por desacatos 
entre os jogadores de ambas as partes e que 
se alastrou aos adeptos presentes na banca-
da. Aos 75 minutos, o árbitro decidiu termi-
nar o encontro, expulsando, ainda, oito atle-
tas. O momento de tensão transformou-se 
numa verdadeira “batalha campal”.

Jogo entre Baltar e Pedras Rubras B 
suspenso devido a agressões

Não houve vitórias nos jogos 
das equipas paredenses da 1.ª 
e 2.ª divisões.  

Os únicos a somar pontos 
foram o Sobreirense e o Parada, que nos res-
petivos encontros conseguiram um empate. 
Na Série 1 da 1.ª Divisão, o Sobreirense deslo-
cou-se a Matosinhos para defrontar o Senho-
ra da Hora. Num jogo de extrema importân-
cia, por se tratar de um adversário direto na 
tabela classifi cativa, os homens da Sobreira 
ainda estiveram “na frente” do marcador com 
o golo de Eduardo, conquistado através de 
uma grande penalidade, aos 20 minutos. 10 
minutos depois, o conjunto da casa empatou 
a partida e dilatou a vantagem, ainda, antes 
do intervalo. No segundo tempo, os coman-
dados de Eduardo Mota fi zeram o 2 – 2, mas 
pouco depois voltaram a fi car em desvanta-
gem. O empate acabou por surgir perto do 
fi m da partida. O Sobreirense voltou a “não 
conseguir largar a zona de descida” e man-
tém-se na 15.ª posição, com 12 pontos.

Na mesma série e divisão, o Parada con-
quistou um ponto na receção à equipa d’ Os 
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RALI DE PORTUGAL volta a “aquecer motores” em Baltar
 O kartódromo de Baltar volta a ser o palco do shakedown, no dia 21 de maio, que marca o arranque da 54.ª edição da prova. 

A 
54.ª edição do WRC Vodafone 
Rally de Portugal vai aconte-
cer de 21 a 24 de maio, pas-
sando por vários concelhos 

da região e com as emoções a arrancar em 
Baltar, Paredes.

O kartódromo de Baltar volta a ser o 
palco privilegiado para “aquecer os mo-
tores” da prova, recebendo o shakedown, 
logo na quinta-feira, a partir das 9 horas à 
semelhança dos anos anteriores.

Depois do shakedown, a caravana do 
Rali de Portugal segue para Coimbra, onde 
a cerimónia oficial de partida vai tomar 
lugar, antecedida por uma sessão de autó-
grafos.

Na sexta-feira, dia 22 maio, a prova terá 
várias etapas no centro do país, (troços de 
Lousã, Góis e Arganil) e regressa ao Norte 
ao final da tarde, desta vez para o conce-
lho de Lousada, com a também habitual 
superespecial da Costilha, agendada para 
as 19h03.

No sábado, o Rali de Portugal passa 

Texto e foto

HELENA NUNES

ARQUIVO

A 
freguesia da Sobreira 
acolheu, a 12 de janei-
ro, a jornada de aber-
tura do Portugal Hard 

Enduro Series 2020, prova organiza-
da pela Melicias Team com o apoio 
da junta de freguesia da Sobreira e 
da câmara de Paredes.

A primeira jornada do Borilli 
PHES CFL 2020 contou com uma 
boa adesão por parte de pilotos 
portugueses e também espanhóis.

Vencendo o prólogo e assu-
mindo desde o início a liderança 
da corrida, Luís Silva viria a vencer 
esta primeira edição da Sobreira Ex-

LUÍS SILVA vence primeira jornada do Portugal Hard 
Enduro Series 
 Vários pilotos portugueses e espanhóis disputaram a Sobreira Extreme, jornada de abertura da competição que integra 10 provas, duas
     delas realizadas em Espanha.

por Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto 
e Amarante, considerada pela organização 
“a classificativa mais longa e uma das mais 
exigentes do rali”. O dia termina na Invic-
ta, que irá acolher a Porto Street Stage, na 
Avenida dos Aliados.

No último dia da prova, além das pas-
sagens por Santa Quitéria, Felgueiras, os 
pilotos farão as passagens pelos habituais 
troços de Fafe.

Depois de um percurso de 1.582 km, 
a consagração dos pilotos e equipas será 
na Marginal de Matosinhos, junto ao mar, 
onde são esperados milhares de fãs para a 
festa final da cerimónia de pódio.

Durante toda a prova a Exponor, em Ma-
tosinhos, vai ser A base operacional do rali 
voltará a ser a Exponor, onde os adeptos po-
dem contactar com os pilotos e as equipas e 
verem de perto as máquinas do WRC.

Edição
“muito competitiva”

A organização do Rali de Portugal garan-
tiu que a 54.ª edição da prova será “muito 

competitiva”, maioritariamente devido às 
mudanças que aconteceram nas principais 
equipas em competição.

Ott Tänak, atual Campeão do Mundo, 
compete agora pela Hyundai Motorsport, ao 
passo que Sebastien Ogier, que já foi seis ve-

zes Campeão do Mundo de Ralis, passou para 
a Toyota.

A prova portuguesa pontua em termos 
internacionais, tanto para o Campeonato do 
Mundo de Ralis, bem como para o campeo-
nato WRC2.

treme, com mais de cinco minutos 
para o seu companheiro de equipa, 
2.º classifi cado Pro, Ni Esteves. 

Apenas estes dois pilotos con-
seguiram cumprir quatro voltas ao 
traçado de cerca de 18 quilómetros, 
bastante exigentes e com passagens 
por sítios batizados para a Extreme 
Lagares, como a Rampa do Couce, 
Eucalipto ou Trialeira da Pegadinha.

O terceiro na categoria Pro foi 
Ricardo Parente, vencedor da classe 
quatro tempos em 2019.

Na classe Expert, a luta foi entre 
pilotos portugueses. Tiago Oliveira 
levou a melhor sobre Tiago Sou-
sa (mais dois minutos). Na terceira 
posição fi cou o veterano espanhol 
Joaquín Paz. 

Nos veteranos, José Ferreira, 
voltou às vitórias depois do título de 
2019 e lutou pelo pódio na classifi -
cação geral. Em segundo fi cou Má-
rio San Martin Carrillo e em terceiro 
César Vieira.

Pedro Moreira levou a melhor 
na classe 2T. Na segunda posição, a 
cerca de 15 minutos fi cou Luís Gon-
çalves, tendo Álvaro Mouta fi cado 
no terceiro lugar.

Já na classe 4T a vitória “sorriu” 
a Sérgio Silva, tendo José Moreira 
terminado no segundo lugar. Filipe 
Pigasso Neves fechou o pódio.

A segunda jornada pontuável 
para o Borilli PHES CFL 2020 será a 
6 de fevereiro, com a Extreme Gon-
domar.

Texto
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A 
VII Corrida dos Reis jun-
tou, no passado dia 18 
janeiro, na cidade de 
Paredes, cerca de 800 

participantes na prova de 10 quilóme-
tros e caminhada de 5 quilómetros.

Rui Muga, do Clube Académico 
de Mogadouro, foi o grande vence-
dor da corrida noturna, com o tempo 
31m02’s. A 16 segundos fi cou Paulo 
Barbosa, do Maia Atlético Clube, com 
31m18’s. Em terceiro, a 1m35’s, fi cou 
Óscar Mendes, do Águias de Alvelos.

Nem a chuva e o frio estraga-
ram o espetáculo para os atletas, 
que percorreram as ruas centrais da 
cidade de Paredes. 

Daniela (individual) foi a melhor 
atleta feminina, com 36m31’s, seguin-
do-se Helena Alves (União Desportiva 
da Várzea), com 37m31’s e Carla Sousa 
(Jonyandcharlie), com 43m10’s.

Rui Muga venceu a VII Corrida dos Reis
 O atleta do Clube Académico de Mogadouro terminou a prova de 10 quilómetros em 31m02’s.

Desporto

Texto

HELENA NUNES
Estela Melo (UD Várzea) desta-

cou-se nas veteranas F40, cortan-
do a meta com 38m40’s. Elisabete 
Sousa (ACD São João da Serra) foi 
segunda, com 39m38’s e Paula Bar-
bosa terceira, com 42m17’s.

Nas veteranas F50 a mais rápida 
foi a atleta da ADC CJ Clark de Castelo 
de Paiva, Adélia Tavares, com 43.46’s, 
seguindo-se Helena Santos (ACD São 
João da Serra), com 46m e Antónia 
Bessa (individual), com 45m41’s.

Pedro Rodrigues, do Clube Aca-
démico de Mogadouro, venceu nos 
veteranos M40, com 33m09’s, fi can-
do em segundo Nelson Magalhães 
(UD Várzea), com 33m50’s e em ter-
ceiro Jorge Cunha (UD Várzea), com 
35m27’s.

A organização da prova esteve, 
mais uma vez, a cargo da Parjovem 
– Associação Juvenil de Paredes, e 
contou com o apoio da câmara mu-
nicipal e da junta de freguesia de 
Paredes.

Diana Almeida e Jorge Moreira
no pódio do Nacional de Estrada

 Os atletas de Paredes ajudaram o SC Braga a conquistar o 2.º lugar no masculino e 3.º lugar no feminino.

A Federação Portuguesa 
de Atletismo (FPA) or-
ganizou, no passado dia 

11 janeiro, o Campeonato Nacional 
de Estrada 2020, que teve partida 
e chegada no Estádio Nacional do 
Centro Desportivo Nacional do Ja-
mor (CDNJ).

O atletismo do SC Braga esteve 
em destaque, subindo ao pódio nos 
dois géneros, sendo segundo clas-
sifi cado no masculino e terceiro no 
feminino. 

Na prova masculina a fi gura 
principal do SC Braga foi Luís Sarai-
va, que terminou em segundo lugar 
na geral. A nível coletivo os guerrei-
ros do Minho só não superaram o 
Sport Lisboa e Benfi ca nesta com-
petição, fi cando à frente do anterior 

campeão, o Sporting.
Desta equipa fi zeram parte Tia-

go Costa, Hugo Almeida, Davide 
Silva, Francisco Rodrigues, Mihail 
Lalev e o ex-atleta da Casa do Ben-
fi ca em Paredes, Jorge Moreira, que 
veio reforçar os guerreiros do Mi-
nho na época 2019-2020. 

No feminino, as guerreiras do 
Minho subiram ao terceiro lugar do 
pódio, terminando atrás do Spor-
ting, vencedor da competição e do 
Águeda, segundo classifi cado.

Para o terceiro lugar coletivo 
fi zeram parte Susana Francusci, 
Vanessa Carvalho, Jéssica Pontes, 
Sónia Ferreira e a atleta de Paredes, 
Diana Almeida, que teve a sua pri-
meira competição, em equipa, em 
representação do SC Braga.
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A REBELIÃO DE 30 DE SETEMBRO IV
«Alguns meses depois, o administrador de Paredes informava o juiz de investigação dos crimes de rebelião de 
Lisboa de que “não se pôde efectuar as capturas dos arguidos P.e Francisco da Cunha Lima e António da Costa 
Pinto por se acharem homiziados, o primeiro em Espanha e o segundo em parte incerta”.

Não obstante os céleres 
e redobrados esforços 
levados a cabo pelas 
autoridades, parti-

cularmente pelo administrador do 
concelho e seus pares, os padres 
considerados «cabeças de motim», 
ou alegados mentores locais da 
conjura, conseguiram fugir e evitar 
a detenção. Referimo-nos aos pá-
rocos de Castelões de Cepeda, P.e 
Francisco da Cunha Lima, e de Bal-
tar, P.e José das Neves Lobo. 

Quanto ao primeiro, a determi-
nada altura (Outubro de 1911) An-
tónio Augusto dizia ter informações 
de que se encontrava «em casa de 
um tal Salazares», que residia «para 
o lado dos Carvalhos», pelo que 
pedia a necessária intervenção do 
administrador de Vila Nova de Gaia 
(RCEAC, reg. n.º 571). Contudo, al-
guns meses depois, o ad ministra-
dor de Paredes informava o juiz de 
investigação dos crimes de rebe-
lião de Lisboa de que «não se pôde 
efectuar as capturas dos arguidos 
P.e Francisco da Cunha Lima e Antó-
nio da Costa Pinto por se acharem 
homiziados, o primeiro em Espa-
nha e o segundo em parte incerta» 
(RCEAC, reg. n.º 109/1912). 

E quem eram os sacerdotes que 
a autoridade republicana tanto pro-
curava?

Francisco da Cunha Lima nas-
ceu no lugar do Assento, freguesia 
de S. Martinho do Campo, conce-
lho de Santo Tirso, a 21 de Abril de 
1870. Foi baptizado no dia seguin-
te pelo P.e Francisco António Dias, 
coadjutor da paróquia e seu pa-
drinho. Era fi lho de Bernardino da 
Cunha e Joaquina de Lima, ambos 
lavradores caseiros de profi ssão. 
Frequentou o Seminário do Porto 
a partir de 1887 e recebeu a Or-
dem de Presbítero a 2 de Agosto de 
1896. Foi pároco encomendado de 
Frazão (S. Martinho), Paços de Fer-
reira, de Dezembro de 1896 a Abril 

de 1904, acumulando ainda a pa-
roquialidade de Modelos (S. Tiago) 
do mesmo concelho, entre Junho 
de 1899 e fi nais de 1902. Foi pároco 
de Figueiras (S. Salvador), Lousada, 
de Março de 1905 até pelo menos 
Agosto de 1906. No ano seguinte, a 
25 de Novembro, foi nomeado pá-
roco colado de Castelões de Cepe-
da, Paredes, onde permaneceu até 
ao «exílio» de Setembro de 1911. 
Em Agosto de 1910, pouco antes da 
revolução republicana, pediu auto-
rização à diocese para se deslocar 
a Lourdes e ir «tratar da garganta» 
(Arq. Dioc.). Pediu ainda licença 
para binar (celebrar duas missas no 
mesmo dia) em Madalena e Gonda-
lães. No dia 4 de Outubro de 1911, o 
pároco de Urrô participa à diocese a 
fuga do P.e Cunha Lima e pede para 
fi car encarregado das paróquias 
de Castelões de Cepeda, Madale-
na e Gondalães. Enquanto esteve 
em Paredes, Cunha Lima foi editor 
e administrador do jornal católico 
paredense Defesa. Desterrado e 
sem registo de exercício de funções 
pastorais nos anos imediatamente 
posteriores a 1911, só resignaria for-
malmente à paróquia de Castelões 
de Cepeda em 30 de Outubro de 
1919 (Arq. Dioc.). Passou a «missio-
nário diocesano» em 1922, ocupan-
do-se da pregação. Aposentou-se a 
18 de Dezembro de 1936 e faleceu a 
12 de Maio do ano seguinte.

José das Neves Lobo nasceu no 
lugar da Lamela, freguesia de Reca-
rei, Paredes, no dia 20 de Setembro 
de 1881. Era fi lho de Carlos das Ne-
ves Lobo, professor de ensino pri-
mário, e de Maria Alves Nogueira, 
doméstica. Foi ordenado padre a 31 
de Julho de 1904. Esteve nas paró-
quias de Padronelo e Lufrei, Ama-
rante, a partir de 1905, e foi nomea-
do pároco colado de Baltar, Paredes, 
em Janeiro de 1909. Na sequência 
do 30 de Setembro rumou ao Bra-
sil, pedindo ao bispado do Porto a 

dimissória para a diocese de Bo-
tucatu, no estado de S. Paulo (Arq. 
Dioc.). Foi vigário da paróquia de Pi-
lar (Nossa Senhora), de 1912 a 1919 
(L. A. Proença in http://caminhodo-
sul.blogspot.com/2017/10/familia-
-das-neves-lobo.html). Aí viveram 
também os seus irmãos Joaquim (n. 
08/08/1888) e Ana das Neves Lobo 
(n. 19/08/1879). O bispo do Porto 
tê-lo-á instado a regressar, pois a 29 
de Abril de 1919, o clérigo enviara 
carta à diocese dizendo que «nem 
a penúria de sacerdotes com que 
luta a diocese, nem o D. C. cân 113, 
[lhe permitiam] consentir na incar-
dinação pedida». Em 1922, torna-se 

vigário de Assis, então diocese de 
Botucatu. Em 1924, certamente em 
resposta a novo pedido para que 
regressasse, escreve à diocese refe-
rindo que «[tinha] os seus interesses 
ligados ao Brasil, que precisa[va] de 
concluir a construção da igreja ma-
triz de Assis e a fi lial etc.». 

Muitos foram os eclesiásticos 
que atravessaram o atlântico sensi-
velmente na mesma altura. Segun-
do a obra de Maria Lúcia de Brito 
Moura (2004:167), a publicação A Fé 
Cristã, com data de Janeiro de 1913, 
apontava a cifra de mais de duzen-
tos padres portugueses emigrados 
só no Estado de S. Paulo. 

O padre José das Neves Lobo 
regressou a Portugal nos primeiros 
dias de Fevereiro de 1933. O jornal O 
Progresso de Paredes de 4 do referido 
mês noticiava: «Regressou há dias do 
Rio de Janeiro, o Rev.mo Padre José 
das Neves Lobo, que há mais de 20 
anos, e depois de várias peripécias, 
conseguiu emigrar clandestinamen-
te para Espanha, e de lá para o Brasil 
onde se conservou até agora.» No dia 
7, apresentou-se no Paço Episcopal e, 
no dia seguinte, recebeu permissão 
para celebrar e confessar ambos os 
sexos. A 27 de Junho é nomeado 
pároco de Nogueira (Santa Maria), 
concelho da Maia, onde esteve até 19 
de Janeiro de 1949, data em que fale-
ceu. Foi sepultado na sua terra natal.

Na fotografi a que aqui se mostra, 
o P.e José das Neves Lobo apresen-
ta-se de bigode, uma circunstância 
que, à época, tratando-se de um 
sacerdote, constituía estranheza. Su-
pomos que, pela idade que aparenta, 
a mesma tenha sido tirada por volta 
de 1910. De acordo com a já citada 
autora (Moura, 2004:111), «num tem-
po em que a moda masculina deter-
minava o uso do bigode, ou mesmo 
da barba, os eclesiásticos apresen-
tavam-se com o rosto desprovido 
desse adorno. (…) Não espanta que 
muitos padres, após a proclamação 
da República, se tenham apressado 
a deixar crescer o bigode ou a barba. 
Ser reconhecido como padre, nesse 
tempo, podia originar grandes con-
trariedades. É compreensível que, 
em tal conjuntura, os clérigos dese-
jassem passar despercebidos.» Num 
outro retrato, tirado uns bons anos 
mais tarde, o «padre Lobo» (como era 
conhecido em Nogueira), surge já de 
cabelos brancos, mas sem bigode.

Pe. José das Neves Lobo. O bigode, um adorno incomum nos sacerdotes, foi usado 
por alguns padres para passarem despercebidos durante a perseguição jacobina.
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Agenda Cultural
Efemérides 23 de janeiro

De 23 de janeiro a 5 de fevereiro

Cultura

1542
O título de rei da Irlanda é assumido por Henrique VIII de Inglaterra;

1752
Nascimento de Muzio Clementi, pianista e compositor italiano, em Roma;

1777
A Trafaria é mandada incendiar pelo Marquês de Pombal;

1783
Nascimento de Henri Beyle, em Grenoble, França, escritor que usou o pseudónimo de Stendhal;

1793
Rússia e Prússia acordam numa segunda partilha da Polónia;

1806
Morte de William Pitt conhecido por o Segundo Pitt, político britânico, sendo fi lho do 1.º 
conde de Chatham, de igual nome;

1849
Elizabeth Blackwell é a primeira mulher inglesa a licenciar-se em Medicina;
- Sugerida pela Prússia a criação de uma União Alemã sem a Áustria;

1852
Apresentada uma proposta na câmara dos deputados para reforma da Carta Constitucional;

1853
Guiné Portuguesa. A ilha de Boloma foi atacada por O. Seymour, comandante do Fire-Fley”, 
na continuidade da pretensão do governo Britânico de tomar posse da referida ilha;

1898
Nasce o que viria a ser cineasta, Sergei Eisenstein, em Riga, Letónia, e realizador de “O cou-
raçado Potemkin”;

1905
Morte de Rafael Bordalo Pinheiro, caricaturista, pintor, escultor e fundador de jornais;

1915
Aprovação, entre o Reino Unido e Portugal, do Tratado de Comércio e Navegação;

1918
D. Nuno Álvares Pereira é declarado beato;

1920
Grande Guerra 1914-18. Recusada pela Holanda a entrega aos Aliados do antigo kaiser ale-
mão Guilherme II, acusado de crimes de guerra;

1937
Julgados em Moscovo, dezassete dirigentes da URSS, acusados de colaboração com Leon Trostky;

1945
II Guerra Mundial. Forças soviéticas chegam ao rio Oder;

1949
Eleições à portuguesa. Comício da Oposição Democrática na Fonte da Moura, Porto, grande 
manifestação de apoio à candidatura do general Norton de Matos à presidência da República;

1963
Guerra Colonial. Começa a luta armada na Guiné pela independência;

1971
O deputado Francisco de Sá Carneiro, da Ala Liberal, pede esclarecimentos ao Governo so-
bre presos políticos;
-  Kaúlza de Arriaga, general e governador militar de Moçambique, emite o despacho de 
criação dos Grupos Especiais, forças de assalto que atuam com a PIDE/DGS;

1973
O governo português foi interpelado pelo deputado Miller Guerra, da Ala Liberal, sobre a 
prisão dos que se reuniram na capela do Rato, em Lisboa;
- Richard Nixon, presidente dos EUA, apresenta o acordo de paz com o Vietname;

1981
A escritora Marguerite Yourcenar é a primeira mulher a ser admitida na Academia Francesa;

1983
O presidente da República, Ramalho Eanes, anunciava a dissolução da Assembleia da República;

1987
Alexandre Yokochi, nadador português, conquista a medalha de ouro nos 200 metros bru-
ços no “meeting” internacional de Estrasburgo;

1989
Morte de Salvador Dali, 84 anos, pintor surrealista espanhol;

1992
A Procuradoria Geral da República manda arquivar, por falta de provas, o processo de Ca-
marate acerca da queda de uma avioneta armadilhada, causando a morte de Francisco Sá 
Carneiro, Adelino Amaro da Costa e outros;

1995
Jacques Delors termina as funções de presidente da Comissão Europeia, sendo substituído 
pelo luxemburguês Jacques Santer;

1996
A República Checa apresenta o pedido de adesão à União Europeia;

1998
Anunciada a fusão dos bancos Borges e Irmão, Fonsecas e Burnay e Fomento Exterior no BPI;
- Alinda Fernandez Revuelta, fi lha de Fidel Castro, pede asilo político a Espanha;

PAREDES
Dia 24  |  Centro de Informação da Rota do Românico, em Paredes
Das 17h30 às 19h – Iniciação ao estudo da Nyckelharpa

Dia 25  |  Biblioteca Municipal de Paredes
15h30 – Atividade “Música com bebés e papás”

Dia 26  |  Baltararte, Baltar
16h00 – Espetáculo “Maria João e o Pé de Feijão”, pelo Grupo de teatro infantojuvenil da 
Associação Clube Jazz de Baltar

Dia 31  |  Fundação A Lord
21h30 – Apresentação do livro “Delinquência. Textos a pretexto”, do autor pacense Manuel 
Maia

Dia 1 fevereiro  |  Casa da Cultura de Paredes
22h00 – Espetáculo de stand-up comedy “Fora do contexto” de Hugo Sousa

CASTELO DE PAIVA
Dia 25  |  Largo do Conde
09h00 – Feira Agrícola

Dia 27  |  Biblioteca Municipal
15h30 – Conversas na biblioteca

FELGUEIRAS
Dia 24  |  Casa das Artes de Felgueiras
21h30 – Flack em concerto, apresentação do álbum “Cidade Fantástica”

Até dia 27  |  Felgueiras, Lixa e Barrosas
Exposição documental para assinalar os 75 anos da libertação de Auschwitz e o Dia Interna-
cional em Memória das Vítimas do Holocausto

Dia 27  |  Biblioteca Municipal
15h00 – “Meninos de todas as cores”, de Luísa Ducla Soares: hora do conto e atelier de 
expressão escrita

 Até dia 31  |  Biblioteca Municipal
Das 15h50 às 17h00 – Agenda 2030. Mudar o mundo com as bibliotecas: acesso gratuito 
a computadores com internet e wireless

LOUSADA
Dia 24  |  Casa das Videiras
21h00 – Apresentação do livro Impacto, como comunicar com o público” e debate com o 
autor Norberto Amaral

Dia 25  |  Auditório do estádio municipal
Das 14h00 às 19h00 – Ciclo de formações: “primeiros socorros no desporto”

Dia 26  |  Lousada
Das 07h00 às 19h00 – Biolousada: visita a centros interpretativos e ao Parque Biológico 
de Vinhais

PENAFIEL
Dias 25 e 26  |  Pavilhão de Feiras e Exposições
Penafi el Winter Heroes: convenção de fi tness

Dia 26  |  Museu Municipal
Das 15h00 às 18h00 – Atividade “Ao Domingo no Museu: Luz dos Nossos Olhos”

Dia 29  |  Auditório Germano Silva, Biblioteca Municipal
14h30 – Cinema de animação: “Ratatui”
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GOMES DE SOUSA

P arece-me que muitos 
dos que pediam ad-
missão ao Santo Ofí-
cio procuravam mais 

subir de estatuto social, que ser 
fiscais dos que não comiam carne 
de porco, ser caçadores de bruxas 
ou defensores dos bons costumes 
alheios.

Em 1716 pediu admissão ao 
Santo Ofício, como Familiar, An-
tónio Ferreira Coelho, natural de 
Santa Eulália de Sobrosa, do con-
celho de Paredes, nestes temos:

Eminentíssimo Senhor
Diz António Ferreira Coelho, 

Mercador, natural e morador na fre-
guesia de Santa Eulália de Sobrosa, 
Termo e Bispado do Porto, que ele 
deseja servir ao Santo Ofício na 
ocupação de Familiar do mesmo, e 
por concorrerem nele suplicante os 
requisitos necessários 

Pede a Vossa Eminência lhe faça 
mercê admiti-lo à dita ocupação de 
Familiar precedendo as diligências 
necessárias.

Espera Receber Mercê
Declara o suplicante ser solteiro 

e � lho legítimo de Manuel Ferreira, já 
defunto, natural da Vila freguesia de 
São Miguel de Cristelo e de Maria An-
tónia viúva que � cou do mesmo, na-
tural e moradora da dita freguesia de 
Sobrosa, do lugar de Vila Nova, tudo 
termo e Bispado do Porto.

Neto por parte paterna de Do-
mingos Dias, já defunto, natural da 
dita freguesia de São Miguel de Cris-
telo do lugar da Vila e de sua mulher 
Catarina Ferreira, já defunta, natural 
e baptizada na freguesia de Santa 
Maria de Duas Igrejas, do lugar da 
Agrela, termo e Bispado do Porto.

Neto pela parte Materna de 
João António, já defunto, natural 
do lugar de Vila Nova da dita fre-
guesia de Sobrosa e de sua mulher 
Maria Pedro natural do lugar de 
Perlitieiro, já defunta, e baptizada 
que foi na dita freguesia de São Mi-

guel de Cristelo tudo termo e Bispa-
do do Porto. 

Este requerimento foi envia-
do para Coimbra com o seguinte 
despacho:

Os Inquiridores de Coimbra in-
formem com seu parecer. Lisboa, 20 
de Março de 1716. 

As diligências efectuadas em 
Sobrosa, a 27 e 28 de Julho, esti-
veram a cargo do Reverendo Dou-
tor André Pinto de Mendonça Bar-
bosa, Comissário do Santo Ofício, 
Protonotario Apostolico dos privi-
legiados de Sua Santidade e Aba-
de reservatário de Castelões de 
Cepeda, sendo escrivão o padre 
Caetano de Mendonça e Castro, 
morador em Arrifana de Sousa.

No dia 29 de Julho continua-
ram as inquirições, na freguesia 
de São Miguel de Cristelo, em 
casa do padre Manuel Ferreira de 
Pinho. 

As testemunhas de Duas Igre-
jas foram ouvidas em Cristelo na 
mesma casa do padre Manuel Fer-
reira de Pinho, a 3 e 4 de Agosto.

Segundo as testemuuhas in-
terrogadas, depois de juramento 
sobre os Santos Evangelhos, o 
habilitando era ‘de boa vida e cos-
tumes, juízo, e capacidade, e que 
dele bem se podem fiar negócios de 
importância e segredo, como são 
os do Santo Ofício, e lhe parece que 
de todos os que lhe forem encar-
regados há-de dar boa conta e sa-
tisfação, e que ele sabia bem ler, e 
escrever, e suposto que não tem de 
seu bens alguns de Raiz, vive limpa 
e abastadamente de grande quan-
tidade de dinheiro que tem, que 
conforme a fama passa de ter de 
seu mais de trinta mil cruzados, e se 
trata como pessoa nobre, e anda a 
cavalo, acompanhado de criados, e 
um negro, e por estar ainda solteiro 
assiste em casa de sua Mãe Maria 
Antónia, acima nomeada, e poderá 
ter de idade trinta anos pouco mais 

ou menos’. 
O interrogatório tinha 12 per-

guntas constantes da Carta de Co-
missão recebida da Inquisição de 
Coimbra e foram ouvidas 23 tes-
temunhas nas três freguesias. O 
Comissário recebeu pelo seu ‘tra-
balho’ 6060 réis e o escrivão rece-
beu 4488, a que se juntaram mais 
460 para quem fez as notificações.

A confiança nas testemunhas 
ficou assim expressa pelo Comis-
sário André:

Muito Ilustres Senhores Inquisi-
dores

Por ordem de Vossa Ilustrissima 
fui fazer esta diligência de António 
Ferreira Coelho solteiro da fregue-
sia de Santa Eulália de Sobrosa, na 
forma que me foi mandado, com 
as tetemunhas nela assinadas, às 
quais me parece se deve dar intei-
ro crédito, que em o seu dizer […] 
o modo com que as vi depor me 
pareceram verdadeiras, e o mesmo 
achei em outras mais com quem 
me informei extrajudicialmente, e 
estas me certificaram que as ditas 
tetemunhas acima nomeadas eram 
pessoas muito verdadeiras e de cré-
dito, tudo passa na verdade, e não 
me consta do contrário, e para tudo 
o mais que for do serviço de Vossa 
Ilustríssima fico à sua obediência, 
Deus guarde a Vossa Ilustríssima, 
Castelões de Cepeda e de Agosto 6 
de 1716 anos.

Aos pés de Vossa Ilustríssima 
o Comissário André Pinto de Men-
donça Barbosa.

*Caetano de Mendonça e Cas-
tro natural de São Miguel de Ma-
tos, concelho do Marco de Cana-
veses, formado em Cânones pela 
Univesidade de Coimbra em 1716 
e morador em Arrifana de Sousa 
nesse mesmo ano.

O pai do pretendente a Fami-
liar, Manuel, filho de Domingos 
Dias e de Catarina Ferreira foi bap-
tizado em Cristelo a 21 de Setem-

bro de 1647 e a mãe, Maria, filha 
de João António e de sua mulher 
Maria Pedro de Vila Nova foi bap-
tizada em Sobrosa a 21 de Julho 
de 1647.

Viveram em Vila Nova onte 
tiveram pelo menos nove filhos, 
entre 1674 e 1690: - Domingos 
em 1674, Domingas em 1681, 
António em 1862, Francisco em 
1683, uma filha em 1684, Isabel 
em 1685, um filho em 1686, Tomé 
em 1688 e Jerónimo em 1690.

O pároco desta freguesia ‘es-
queceu-se’ muitas vezes do nome 
da mãe e algumas vezes do nome 
do próprio neófito. 

Se as testemunhas que co-
nheciam o pretendente a Familiar 
diziam que tinha 30 ou 32 anos, 
‘pouco mais ou menos’ só pode 
ser o que nasceu em 1686 cujo 
nome não consta no registo do 
baptismo…

António Ferreira Coelho teve 
carta de Familiar a 22 de Dezem-
bro de 1716.

O novo Familiar casou em 
1722:

Aos oito dias do mês de Feve-
reiro do ano de setecentos e vinte e 
dois em esta Igreja de Santa Eulália 
de Sobrosa Comarca de Pena� el Bis-
pado do Porto onde os contraentes 
são naturais e moradores, de tarde, 
feitas as denunciações na forma do 
Sagrado Concílio Tridentino e Cons-
tituições do Bispado, sem se desco-
brir impedimento algum, nem eu o 
saber, mais do que o contraente as-
sistir alguns anos no Brasil e não me 
apresentarem banhos das ditas par-
tes, porém deu � ança, como consta 
de uma ordem que me apresentou 
do juízo de que foi escrivão Manuel 
Pereira da Silva, em minha presen-
ça e sendo presentes João Duarte 
Pereira e o Reverendo João Pinto 
da Veiga, todos desta freguesia, se 
casaram por palavras de presente 
António Ferreira Coelho � lho de Ma-

UM INQUISIDOR DE SOBROSA

nuel Ferreira já defunto e de Maria 
Antónia moradores no lugar de Vila 
Nova, com Mariana Barbosa da Ro-
cha � lha de Manuel Gonçalves e de 
sua mulher Mariana Barbosa mora-
dores no lugar de Bodo todos desta 
freguesia e logo lhes dei os Ritos da 
Santa Madre Igreja de que � z este 
termo que assinei com as testemu-
nhas hoje dia era ut supra. O reitor 
António Mendes Monteiro.

Como não podia casar com 
uma ‘suspeita’ de judaísmo, de 
heresia ou de outras imperfeições 
que estavam sob a alçada da In-
quisição, foram feitas as costu-
madas inquirições à dita Mariana 
Barbosa, as quais terminaram a 2 
de Novembro de 1721.

Procedeu a estas diligências o 
Reitor de Penamaior Comissário pa-
dre Manuel Coutinho de Melo [na-
tural da cidade de Lagos, no Reino 
do Algarve], sendo escrivão o Notá-
rio Apostólico padre Lucas Gomes 
Ferreira [reitor colado do Salvador 
de Framunde, natural de São João 
de Ver, na comarca da Feira].

Filhos de António e de Maria-
na: - Mariana nasceu no lugar do 
Bodo, em Sobrosa, a 19 de Junho 
de 1724. Joana nasceu a 6 de Maio 
de 1729. José nasceu a 15 de Se-
tembro de 1730. Custódio nasceu 
a 1 de Abril de 1734. Clara nasceu 
a 29 de Janeiro de 1736.

O negro que, segundo as tes-
temunhas, acompanhava o pre-
tendente a Familiar, era o seu 
escravo José que, com licença do 
Prelado, foi baptizado a 29 de Ju-
nho de 1727.

Introdução
Os fi nais de cada ano dão às suas gráfi cas 

um grande movimento a imprimir numerosos 
e variegados calendários para usar no ano 
imediato.

Sendo várias as entidades que emitem 
tais edições informativas do quotidiano dos 
mortais seres humanos, eles mostram-nos, de 
forma bem clara, a razão de, geralmente, pu-
blicitar a atividade das empresas, que a estes 
meios recorrem para aliarem os consumido-
res ao seu produto.

São muitas as formas a que se recorre, 
uns mais espampanantes e outros mais 
sisudos. A informação prestada aos nos-

Um Poético Calendário Português de Higiene Seiscentista
sos leitores leva-nos ao ano de 1673, logo 
seiscentista, com o extenso nome de “Ho-
ras portuguesas do ofício da Virgem Nossa 
Senhora e ramilhete manual de diversas 
orações, oferecido à senhora SorJnez, de S. 
Maria, abadessa em o mosteiro de Nazareth 
da Recoleta de S. Bernardo, desta cidade de 
Lisboa. Por Carlos do Valle Carneyro, com 
privilégio. Na oficina de Domingos Car-
neyro. Ano de 1712”.

Da época, há na Biblioteca Nacional de 
Lisboa, número 22313.

O médico Luís de Pina apresentou em 
comunicado sobre a meteria em causa, nas 
reuniões científicas da Faculdade de Medi-
cina do Porto, em 25 de Março de 1944. O 

mesmo assunto veio a público no “Boletim 
Cultural” da Câmara Municipal do Porto, vo-
lume nº XIII fascículos 1-2, Porto, 1950, com 
a “dica” é agora impresso com correções e 
notas feitas ou colhidas posteriormente à 
sua apresentação”.

Acrescentamos, ainda, que o título do tra-
balho, dado pelo então conferencista é: “Um 
Poético Calendário Português de Higiene Seis-
centista”, tendo saído também em separata.

Cada mês do ano tem a sua referência es-
pecífi ca, no livro de Vale Carneiro corresponde a 
uma oitava cujo texto se relaciona com cautelas, 
conselhos, preceitos higiénicos, etc. respeitantes 
no discurso de tempo contido na lauda.

As ditas oitavas teem edições de 1712 e 

1757, transcrevendo-se somente as de 1712, 
cuja ortografi a se nos apresenta como a mais 
fácil para os leitores. Mensalmente sairá a res-
petiva oitava, encima só pelo título.

I – JANEIRO - 
- “Sem causa urgente foge da sangria, 
Bebe do vinho branco e delicado, 
Deixa o falso, não laves todavia 
A Cabeça; usa sempre o mel rosado.
Dos pomos goza a qualidade fria,
E em jejum da pimenta o grão pisado, 
De noite não passeies ao sereno, 
Porque para a saúde isto é veneno”.

M. Ferreira Coelho
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o SEU QUINZENÁRIO de ELEIÇÃO

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 14/88

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 8/86

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/01/10, dá-se 
conhecimento que está aberto um período de consul-
ta pública, relativo ao pedido de alteração solicitado 
por Ricardo Luciano da silva Leal (reqtº 4974/19), com 
residência em Rua de santa Marta, n.º 1033, 1º Esq., 
freguesia de Lordelo, concelho de Paredes, ao lote nº 
21, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
258/19890309, consistindo na alteração da mancha de 
implantação  e de construção, assim como na introdu-
ção de um estabelecimento comercial, sito em MOS-
TEIRO (RUA PADRE RUBENS MARQUES), VILELA, deste 
concelho. 

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

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

Paredes, CATORZE de JANEIRO de DOIS MIL E VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO 

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 1/95

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 10/93

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de , dá-se conhecimen-
to que está aberto um período de consulta pública, 
relativo ao pedido de alteração solicitado por Cata-
rina Isabel da Silva Pereirinha (reqtº 5945/19), com 
residência em Largo Comendador Pereira Inácio, n.º 
232, freguesia de Baltar, concelho de Paredes, ao lote 
n.º 48, descrito na Conservatória do Registo Predial nº 
530/19960709, consistindo na alteração e redução da 
mancha de implantação e da área de construção, e na 
redução do número de pisos de 3 para 2, sendo elimi-
nada a cave, sito em ENCOSTA DA PARADA, PARADA DE 
TODEIA, deste concelho. 

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

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

Paredes, OITO de JANEIRO de DOIS MIL e VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

PELOURO
DO PLANEAMENTO

E URBANISMO
Divisão de Gestão Urbanística

AVISO
CONSULTA PÚBLICA PARA ALTERAÇÃO

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
DE LOTEAMENTO Nº 28/81

PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 21/79

Nos termos do Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação atualizada, e em conformidade 
com o meu despacho datado de 2020/01/03, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de consulta 
pública, relativo ao pedido de alteração solicitado por 
Ana Maria Guedes Gonçalves (reqtº 4726/19), com resi-
dência em Rua do Verdinho, n.º 38, freguesia de Olival, 
concelho de Vila Nova de Gaia, ao lote nº 6, descrito 
na Conservatória do Registo Predial nº 1934/20071129, 
consistindo na redução da área do lote para criação de 
passeio público, na ampliação da mancha de implanta-
ção e de construção, na redução do número de pisos 
de 2 para 1, e na criação de anexos, sito em RUA DA 
PEREIRA, BALTAR, deste concelho.

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

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

Paredes, NOVE de JANEIRO de DOIS MIL e VINTE. 

O Vereador do Pelouro 1,

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

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. 

Procuro
carpinteiro
Para trabalhar

na zona do Porto 
- A tempo inteiro -

Contacto:
932878819

DUNQUERQUE

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

Continuação da edição anterior

85. P. P. Fr. Manuel António de S. José. 
1810-13.

Natural de Pevidém, S. Cristóvão do Selho 
(Guimarães), fi lho de Manuel Ribeiro e Antónia 
de Abreu, chamou-se no século Manuel António 
Ribeiro. Nascido (ou baptizado) a 18 de Dezem-
bro de 1761, tomou hábito em 27 de Abril de 
1780, no mosteiro de Santo Tirso. Terminado o 
seu triénio em Travanca, foi para Presidente de 
Arnoia (1813-16), onde faleceu em 1818). (216).

86. P. P. Fr. Francisco de Santa Rosa. 1813-16.
Natural de Val-de-Bouro (Celorico de Bas-

to). Nasceu a 9 de Novembro de 1860 e tomou 
hábito no mosteiro de S. Bento da Vitória, 
Porto, no 1.º de Junho de 1778. Já fi zera um 
triénio em Paço de Sousa (1807) e fora Com-
panheiro do Dom Abade Geral (1810) quando 
foi eleito para Travanca em 1813. Terminando 
o seu triénio, foi como Presidente para Arnoia, 
vindo a falecer em 1821. (217).

87. P. M. Jub. Fr. João do Coração de Jesus. 
1816-19.

Natural de S. Paio de Mozelos (Paredes de 
Coura), João António de Amorim Pereira e Bri-
to (tal o seu nome civil) nasceu a 3 de Agosto 
de 1762, fi lho do Dr. Francisco Amorim Pereira 

e D. Luísa da Assunção Nogueira de Brito. To-
mou hábito em Tibães a 10 de Maio de 1778. 
Enveredando pelos estudos, defendeu con-
clusões de Física no Capítulo Geral de 1801; 
essas Conclusões “são de um merecimento 
assinalado e raro no seu género…mostram 
o admirável progresso dos estudos da Ven. 
Ordem em cujo grémio se compuseram…
em todo o sentido fazem honra à literatura 
de Portugal”. Naquele mesmo ano foi eleito 
D. Abade de Rendufe. Depois, dedicou-se ao 
magistério “doméstico”, em que jubilou, in-
terrompido pelos dois triénios abaciais em 
Travanca: este de 1816-19, e outro de 1822-
25. Faleceu no mosteiro de Carvoeiro, por 
1830/31. (218).

88. P. P. Fr. Sebastião dos Remédios. 1819-
22.

Irmão mais velho do anterior, nasceu a 30 
de Dezembro de 1760, e chamava-se no sécu-
lo Sebastião José de Amorim Pereira e Brito; 
mas só entrou na ordem, tomando o hábito 

em Tibães, a 7 de Abril de 1781. Feito este 
triénio abacial em Travanca, faleceu no ano 
seguinte (1823), em Carvoeiro (219).

89. P. M. Jub. Fr. João do Coração de Jesus, 
2.ª vez. 1822-25.

Cf. supra, n.º 87.

90. P. P. Fr. João da Trindade, 2.ª vez. 1825-
28.

Cf. supra, n.º 84.

91. P. M. Fr. Bernardo de S. Joaquim Leite. 
1828-31.

Bernardo Joaquim Leite Coelho era natu-
ral de Chaves, onde nasceu a 24 de Novembro 
de 1768. Tomou hábito no Porto, em S. Ben-
to da Vitória, a 30 de Abril de 1785. Foi Dom 
Abade de Coimbra (1816) e Rendufe (1822). À 
data da Extinção estava conventual em Pom-
beiro (220).

92. P. P. Fr. António Joaquim da Assunção. 

1831-33.
Tendo nascido em Guimarães a 13 de Se-

tembro de 1766, tomou hábito no Porto, em 
S. Bento da Vitória, a 19 de Abril de 1782. Foi 
Dom Abade de Carvoeiro (1819) e Bustelo 
(1825). Sendo Dom Abade de Travanca duran-
te os perturbados anos da Guerra Civil, lemos 
que “ofereceu” 200 pares de sapatos para os 
corpos da 4.ª Divisão (Miguelistas). Mas não 
acabou o triénio, falecendo em Julho (?) de 
1833. (221).

(Continua na próxima edição)
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MOURIZ  

Margarida
Moreira da Costa

Faleceu (com 83 anos)
Margarida Moreira da Cos-

ta faleceu no passado dia 15 
de janeiro, com 83 anos de idade. Era natural 
da freguesia de Guilhufe, concelho de Penafi el 
e residente na Rua de Tojal, n.º 157, freguesia 
de Mouriz, concelho de Paredes. Era viúva de 
António Moreira de Sousa. 

AGRADECIMENTO 
Seus fi lhos e demais família vêm por este 

meio, extremamente sensibilizados e na impos-
sibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas, aquando do falecimento e 
funeral, bem como na missa de 7.º dia da sua 
ente querida Margarida.

LORDELO

Natália dos Anjos 
Rei Gabriel

Faleceu (com 59 anos)
Natália dos Anjos Rei Ga-

briel faleceu no passado dia 
18 de janeiro, com 59 anos de idade. Era natu-
ral de Carviçais, Torre de Moncorvo e residente 
em Lordelo, Paredes. Era casada com António 
Augusto Gabriel, cabo da GNR.

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 do fune-
ral, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu pareço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a 
missa de 7.º dia será celebrada sábado, 25 ja-
neiro, pelas 19h30 na igreja paroquial de Lorde-
lo, agradecendo também, desde já, a todos os 
que participarem nesta eucaristia.

REBORDOSA

Albina da Silva 
Miranda

Faleceu (com 82 anos)
Albina da Silva Miranda 

faleceu no passado dia 17 de 
janeiro, com 82 anos de idade. Era natural de 
Beire, Paredes e residente na Rua Santo Antó-
nio, n.º 171 A, Rebordosa, Paredes. Era viúva 
de Eduardo Santos Teles.

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 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.

MOURIZ

Maria Emília
de Oliveira

Faleceu (com 94 anos)
Maria Emília de Oliveira 

faleceu no passado dia 16 de 
janeiro, com 94 anos de idade. Era natural de 
Grijó, Vila Nova de Gaia e residente na Rua do 
Calvário, n.º 166, Mouriz, Paredes. Era viúva de 
José Coelho.

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 sábado, dia 25 
de janeiro, às 17:30 horas na igreja paroquial de 
Mouriz, Paredes, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

MOURIZ

Maria Augusta 
Ferreira

Lopes Dias
Faleceu (com 67 anos)

Maria Augusta Ferreira Lopes Dias faleceu 
no passado dia 17 de janeiro, com 67 anos de 
idade. Era natural de Guilhufe, Penafi el e re-
sidente na Rua do Muro, n.º 122, Mouriz, Pa-
redes. Era casada com José António Moreira 
Dias.

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 sexta-feira, dia 24 de 
janeiro, às 20 horas no salão paroquial de Gui-
lhufe, Penafi el, agradecendo, também, desde 
já, a todos os que participarem nesta eucaristia.

LORDELO

José Barbosa 
(José Figueiras)
Faleceu (com 75 anos)

José Barbosa faleceu no 
passado dia 18 de janeiro, 
com 75 anos de idade. Era natural de Lordelo, 
Paredes e residente na Estrada Nacional 209, 
n.º 3434, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Zélia Ferreira Jorge.

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 involuntaria-
mente cometida. Comunicam que a missa de 7.º 
dia será celebrada sexta-feira, dia 24 de janeiro, 
às 19:30 horas na capela de São José, Lordelo, 
Paredes, agradecendo, também, desde já, a to-
dos os que participarem nesta eucaristia.

MADALENA

Ana Ferreira
Gomes Nogueira
Faleceu (com 75 anos)

Ana Ferreira Gomes No-
gueira faleceu no passado dia 
16 de janeiro, com 75 anos de idade. Era natu-
ral de Madalena, Paredes e residente na Rua 
da Agrela, n.º 149, Madalena, Paredes. Era ca-
sada com Manuel Nogueira.

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 sábado, dia 
25 de janeiro, às 18 horas na igreja paroquial 
de Madalena, Paredes, agradecendo, também, 
desde já, a todos os que participarem nesta eu-
caristia.

LORDELO

Manuel Carneiro
Faleceu (com 91 anos)

Manuel Carneiro faleceu 
no passado dia 21 de janeiro, 
com 91 anos de idade. Era 
natural de Lordelo, Paredes e 
residente na Travessa do Xinho, n.º 1, Lorde-
lo, Paredes. Era casado com Angelina Nunes 
Ribeiro.

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 27 
de janeiro, às 19:30 horas na capela de Nossa 
Senhora do Alívio do Vinhal, Lordelo, Paredes, 
agradecendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

LORDELO

António Moreira 
da Silva

Faleceu (com 64 anos)
António Moreira da Silva 

faleceu no passado dia 10 de 
janeiro, com 64 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua de São 
Pedro, n.º 88, 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 
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.

LORDELO

Joaquim da Silva 
Carneiro

Faleceu (com 76 anos)
Joaquim da Silva Carneiro 

faleceu no passado dia 9 de 
janeiro, com 76 anos de idade. Era natural de 
Lordelo, Paredes e residente na Rua de Cam-
belas, n.º 39, Lordelo, Paredes. Era casado com 
Maria Rosa Moreira de Oliveira.

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 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.

MOURIZ

José de Sousa
Faleceu (com 85 anos)

José de Sousa faleceu 
no passado dia 17 de janeiro, 
com 85 anos de idade. Era 
natural de Marecos, Penafi el 
e residente na Rua Central de Mouriz, n.º 840, 
Mouriz, Paredes. Era casado com Maria Angeli-
na Dias de Sousa Ribeiro.

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, ou que de outro modo lhe manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer 
falta involuntariamente cometida. Comuni-
cam que a missa de 7.º dia será celebrada 
quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 19:30 horas 
na igreja paroquial de Mouriz, Paredes, agra-
decendo, também, desde já, a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

MADALENA

José Pedro da 
Silva Magno

Faleceu (com 71 anos)
José Pedro da Silva Mag-

no faleceu no passado dia 16 
de janeiro, com 71 anos de idade. Era natural 
de Lamego (Sé), Lamego e residente na Rua da 
Nora, n.º 161, Madalena, Paredes. Era casado 
com Maria de Lurdes Pinto Rodrigues Magno.

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 sábado, dia 25 de janeiro, 
às 18 horas na igreja paroquial de Madalena, 
Paredes, agradecendo, também, desde já, a to-
dos os que participarem nesta eucaristia.

Necrologia

FUNERÁRIA VAL DE SOUSA
— Gerência de José Paulo Couto —

Rua de Santo Estêvão, 97 – VILELA / PAREDES
Tel./Fax 255 871 570 | Tlm | 967 012 537

"O PAREDENSE" 
envia às famílias dos falecidos

SENTIDOS PÊSAMES

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA PATRÍCIA BRITO & SILVA, LDA. 
Rua Bombeiros Voluntários, n.º 102 – LORDELO 

Tlf. 224 007 396 | Tlm.937 818 122

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
Tlf. 255 776 231 | 919 515 181

FUNERÁRIA TEIXEIRA DO COUTO FILHO
— Madalena, Lordelo e Paredes —

SEDE: Rua da Nora, n.º 98 - PAREDES
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GANDRA

Maria de Lurdes 
Ferreira

Faleceu (com 84 anos)
Maria de Lurdes Ferreira 

faleceu no passado dia 16 de 
janeiro, com 84 anos de idade. Era natural de 
Campo, Valongo e residente na Rua de Casais, 
n.º 265, Gandra, Paredes. Era viúva de José 
Joaquim Moreira de Azevedo.

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.

ASTROMIL E REBORDOSA

Manuel de
Oliveira Pereira
Faleceu (com 84 anos)

Manuel de Oliveira Pereira 
faleceu no passado dia 6 de 
janeiro, com 84 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente 
na Avenida Central de Astromil, n.º 99, Astromil, 
Paredes. Era casado com Maria Moreira Gon-
çalves que deixa na maior dor juntamente com 
seus fi lhos, irmãos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA

Gaspar Ferreira 
dos Santos

Faleceu (com 59 anos)
Gaspar Ferreira dos San-

tos faleceu no passado dia 28 
de dezembro de 2019, com 59 anos de idade. 
Era natural da freguesia de Rebordosa, Pare-
des e residente na Rua do Cerno, n.º 85, Rebor-
dosa, Paredes. Era casado com Clarinda da Sil-
va Pacheco que deixa na maior dor juntamente 
com seus fi lhos, irmãos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA

José Dias da Silva
Faleceu (com 80 anos)

José Dias da Silva faleceu 
no passado dia 13 de janeiro, 
com 80 anos de idade. Era na-
tural da freguesia de Lordelo, 
Paredes e residente na Rua de Fijô de Cima, 
n.º 176, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Er-
melinda Marques de Carvalho e deixa na maior 
dor seus fi lhos, netos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

REBORDOSA E LORDELO

Carlos Moreira
da Rocha

Faleceu (com 80 anos)
Carlos Moreira da Rocha 

faleceu no passado dia 9 de 
janeiro, com 80 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente 
na Avenida Eng.º Adelino Amaro da Costa, n.º 
465, Rebordosa, Paredes. Era viúvo de Maria 
de Fátima Ferreira de Sousa e deixa na maior 
dor seus fi lhos, netos e demais família. 

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

ASTROMIL E REBORDOSA

Hilário Moreira 
da Silva

Faleceu (com 53 anos)
Hilário Moreira da Silva 

faleceu no passado dia 9 de 
janeiro, com 53 anos de idade. Era natural da 
freguesia de Rebordosa, Paredes e residente 
na Rua Nova do Muro, n.º 101, Rebordosa, Pa-
redes. Era divorciado e deixa na maior dor suas 
fi lhas, mãe, irmãos e demais família.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio muito sensi-

bilizada agradecer a todas as pessoas que se 
associaram à sua dor e que compareceram no 
funeral e missa de 7.º dia do seu saudoso ex-
tinto, ou que de outro modo lhe manifestaram o 
seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida.

BITARÃES

Maria Luísa
Moreira Mendes
Faleceu (com 90 anos)

Maria Luísa Moreira Men-
des faleceu no passado dia 13 de janeiro, com 
90 anos de idade. Era natural e residente em 
Bitarães, Paredes. Era casada com António Al-
ves da Silva.

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

BITARÃES

Maria da Silva
Faleceu (com 92 anos)

Maria da Silva faleceu no 
passado dia 8 de janeiro, com 
92 anos de idade. Era natural 
de Penafi el e residente em Bitarães, Paredes. 
Era viúva de António Freire.  

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 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.

CASTELÕES DE CEPEDA 

José Gualter de 
Sousa Ferreira
Faleceu (com 64 anos)

José Gualter de Sousa 
Ferreira faleceu no passado dia 4 de janeiro, 
com 64 anos de idade. Era natural de Castelões 
de Cepeda, Paredes e residente em Ferreira, 
Paços de Ferreira. Era viúvo de Alzira Ribeiro 
da Silva Ferreira. 

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.
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Saiba como
receber o jornal 
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