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eDitoRial inDiscReto

EDITORIAL

Centúria de Giorgio 
Manganelli – Nº 77

Nesta cidade, cada qual 
possui algo que é indis-
pensável a um outro, e 

cujo detentor não sabe que fazer-
lhe, ou ignora mesmo possuir; to-
dos sabem estar privados de algo 
que é absolutamente indispensá-
vel, mas ninguém sabe quem o 
terá, e tão-pouco se quem o tem o 
sabe, ou no caso de o saber, se es-
tará disposto a cedê-lo.

Portanto, quem detém algo 
que é indispensável a outrem, não 
teria nenhuma conveniência em 
cedê-lo, a menos que essoutro es-
tivesse em condições de encon-
t r a r - l h e  a q u i l o  q u e  l h e  é 
indispensável. 

Quem quer que deseje verda-
deiramente o que lhe é indispen-
sável, tem de procurar aquele que 
presume ter o que é indispensá-
vel àquele que detém o que é in-
dispensável ao que pede.

Desta maneira, criou-se na ci-
dade um sistema de mendicância, 
pesquisa, procura, investigação, 
pedincha, que envolve todos, mas 
de modo indirecto.

É lícita a pergunta: de que mo-

do pode o que pede saber o que é 
indispensável àquele que tem 
aquilo que é indispensável àquele 
que pede? Se algo me é indispen-
sável, mas não é indispensável 
àquele que o detém; e se o que me 
é indispensável a mim lhe é inútil 
a ele, isso significa que tem neces-
sidade de uma coisa que deve ser 
estranha àquilo que me é indis-
pensável. Portanto, analisando-se 
a si mesmos, alguns julgam poder 
perceber, pelo menos aproximati-
vamente, o que é indispensável ao 
outro.

Nesta altura, é preciso encon-
trar a pessoa que tem aquela coi-
sa indispensável, pessoa essa que, 
por sua vez, só tem conveniência 
em cedê-la se lhe for fornecida a 
coisa que lhe é indispensável.

Pareceria um problema inso-
lúvel, mas dado que se trata de 
coisas indispensáveis, ninguém 
pode renunciar a procurar uma 
qualquer solução, e a procura da 
coisa indispensável acaba por 
tornar-se por sua vez indispensá-
vel, e não é totalmente claro se, 
naquela cidade, se deseja a sua 
conclusão.

Perceberam? É que não quis 
neste editorial falar de futebol, 
pois considero que não é o local 
próprio para espelhar vernacu-
larmente os meus estados de al-
ma sobre tal assunto.

Por
vasco
RibeiRo
Diretor

vasco
RibeiRo
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Acreditem no Indiscreto: O Ex-
Celso, por razões teológicas e 
doutrinais, odeia SÃO TOMÉ, o 

Apóstolo que só acreditava, vendo. O 
trauma vem de ExCelso ser fervoroso 
discípulo de Santo Antão, o anacoreta, o 
que mais acreditava sem ver.Por isso o 
ExCelso exorciza todos os que só vendo, 
crêem, pois, diz Ele, os que n’Ele não 
crêem, não O adoram, não O amam e 
não O esperam.

A verdadeira Fé no Excelso tem de 
ser sólida: Quem precisa de ver nascer 
obra, quando basta nela acreditar, se o 
ExCelso a quer e Deus a sonha? Está cla-
ro, se assim é, que irreversível seja que a 
obra nasça, como acreditam todos os 
verdadeiros crentes, mesmo sem 
verem.

Só os fiéis de São Tomé, ímpios, ou-
sam querer ver a obra antes de a 
aplaudir!

A primeira Excelsica perseguição 
aos Tomenses foi a eliminação de Bita-
ranes, o mais próximo patronado de São 
Tomé, convertendo o mais fiel acólito, 
Petrus, o Mendes, na rocha sob a qual o 
Excelso vai desconstruir o seu templo.

Depois o Excelso viu mais longe e 
quis meter uma lança em África, como o 
Condestabre D. Nuno, e aí, exatamente 
aí, no Centro do Mundo que o Coutinho 

Gago fez situar em … SÃO TOMÉ.  E por 
desfeita a este, dito, Santo, para restau-
rar o equilíbrio normal da humanidade, 
doravante, por Vontade do ExCelso, a 
ilha que até agora foi Príncipe e antes 
era Antão, tornar-se-há o centro do 
Mundo, e há-de, por isso mesmo, cha-
mar-se Paredes de África, apoiada nos 
Ilhéus das Tinhosas, a quem irá chamar, 
a um Reborodosa e ao mais vermelho, 
Parada.

Vejam, ou pelo menos, acreditem, a 
ideia a geminar na cabeça do Excelso e a 
Ilha de Paredes a crescer:

Estamos a ver um Autódromo de 
fórmula 1, a receber o Skeikidaune do 
Rali de Portugal, graças a uma ponte aé-
rea lançada a partir do heliporto de Bal-
tar (em breve o maior heliporto do 
Mundo) que terá obras de ampliação 
para acolher simultaneamente 7 heli-
cópteros de 70x7 passageiros cada um.

E acreditamos ver também o nasci-
mento de uma cidade genial, a capital 
chamada Lordexelo, à volta de um even-
to exclusivo e original : O Art Without 
Chairs!

E vemos mais: Ali, no novo Centro do 
Mundo, há um mastro, o maior do conti-
nente africano, que, deitado, ligará Pa-
redes de África à Paredes da Europa!

Basta CRER, para VER!

ExCelso genomina 
um novo País Africano: 
SÃO TOMÉ E PAREDES E DE ÁFRICA

aDveRtÊncia: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários ape-
nas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. 
O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.

SÃO TOMÉ E E DE 
ÁFRICA
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autaRquia/opinião

Falar em pessoas 
idosas na atualida-
de é bem diferente 

de há 10 ou 20 anos atrás! A 
esperança média de vida da 
população aumentou e, por 
este motivo, tem sentido pen-
sar: “como será a minha vida 
após os 65 anos”? Assim, e ao 
contrário do que se possa 
pensar, existe um fator deter-
minante que pode compro-
meter essa longevidade e, a 
este, chama-se saúde. A maio-
ria das doenças que podem 
comprometer este estadio de 
vida são crónicas, aparecen-
do em fases precoces e possí-
veis de prevenção. É impor-
tante prevenir, para envelhe-
cer de forma saudável. Para 
uma promoção e manuten-
ção da saúde durante o pro-
cesso e preparação do enve-
lhecimento dever-se-á ter 
particular atenção a alguns 
aspetos:

• Exercício físico: previne 
algumas doenças (osteopo-
rose, diabetes, hipertensão) 
e a diminuição da perda de 
cálcio dos ossos. Evita a obe-
sidade e o isolamento. Fazer 
caminhadas, nadar, dançar 
são boas formas de praticar 
exercício.

• Alimentação diversifi-
cada: privilegie os legumes e 
frutas, não permaneça mais 
de 3h sem comer e coma 
cerca de 6 vezes por dia. Não 
salte nenhuma refeição. Fa-
ça refeições pouco volumo-
sas e mastigue bem os ali-
mentos. Sempre que possí-
vel coma acompanhado, em 
ambiente calmo e agradável. 
Beba água regularmente, 
mesmo se não sentir sede 
(1.5-2L/dia). Modere o con-

sumo de sal, evitando comi-
da enlatada, congelada e 
substitua o sal por ervas aro-
máticas. Evite o açúcar, gor-
duras e bebidas alcoólicas (1 
copo de vinho/ dia).

• Sono: a necessidade de 
dormir é uma caraterística 
individual e com a idade 
provavelmente o número de 
horas de sono diminuirá. Pa-
ra ter uma noite mais des-
cansada opte por refeições 
leves á hora de jantar, não 
ingerindo chá ou café 4-5 
horas antes de se deitar, bem 
como atividades que o pos-
sam despertar. Não realize 
sestas durante o dia.

• Higiene pessoal: tenha 
uma boa higiene para se sen-
tir bem consigo e para a sua 
companhia ser agradável. O 
banho deve ser diário, mas 
proteja-se de eventual que-
das durante o mesmo (tape-
te antiderrapante). Após o 
banho utilize um creme hi-
dratante, devido á secura da 
pele que está presente com o 
aumento da idade. Realize 
uma boa lavagem dentária 
ao acordar, após as refeições 
e antes de deitar e se placa 
dentária, a mesma deve ser 
lavada com a mesma perio-
dicidade e deve ser bem 
adaptada á morfologia da 
sua cavidade oral. Uma ida 
regular ao dentista será im-
portante, bem como aferir o 
direito ao cheque-dentista. 

• Atividade inteletual: 
não se isole, contatar e convi-
ver é fundamental para man-
ter as suas capacidades cog-
nitivas ativas. Atividades co-
mo ler, jogar, cozinhar ou 
jardinar podem ser impor-
tantes para se manter ativo.

Algumas destas dicas de-
pendem do próprio idoso 
para se concretizarem, mas 
também do adulto jovem que 
se vai tornar idoso e que esta-
belece os seus estilos de vida. 
Desta forma, a velhice ativa 
será o grande desafio do 
milénio.

Por
joana
anDRaDe 
baRRos

Médica em regime de internato 
na USF Terras de Souza, Paredes

anDRaDe 
baRRos

Envelhecer de Forma 
Saudável: alertar 
para uma realidade

   opinião clínica  

Gemição. Proposta aprovada em reunião de Câmara. A autarquia alude a laços históricos 
e culturais existentes entre os povos para avançar com o protocolo.

Paredes vai geminar-se 
com a Ilha do Príncipe

Celso Ferreira quer 
geminar o concelho 
de Paredes com a 

Ilha do Príncipe, a segunda 
maior ilha do arquipélago 
de São Tomé e Príncipe. 

A proposta de gemina-
ção do concelho foi apro-
vada em reunião de câma-
ra e para que a geminação 
seja consumada falta ape-
nas a assinatura formal do 
acordo pelas partes. Celso 
Ferreira, enquanto autar-
ca de Paredes e José Car-
doso dos Ramos Cassan-
dra, presidente do Gover-
no Regional da Ilha do 
Príncipe. O PS absteve-se 
na votação da proposta 
por entender que não fo-
ram devidamente susten-

tadas as razões que levam 
o município de Paredes a 
a v a n ç a r  c o m  e s t a 
geminação.

Nos fundamentos da 
proposta de geminação 
apresentados a proposta 
apresentada pelo executi-
vo de Celso Ferreira, fala-
se em laços históricos e 
culturais existentes entre 
os povos, e a necessidade 
sentida da defesa da língua 
portuguesa. 

Colaboração solidária 
para o bem-estar dos cida-
dãos de ambos os territó-
rios é também apontada 
nas razões para a gemina-
ção agora aprovada pelo 
Executivo Municipal. 

Em reunião de câmara, 
o executivo de Celso Fer-
reira terá explicado que a 
geminação passa muito 

por considerar a promo-
ção de trocas económicas, 
culturais, sociais, educati-
vas etc.

Refira-se que a Ilha do 
Príncipe, em junho de 
2015, formalizou um acor-
do de geminação com o 
município da Covilhã.

a ilHa Do pRíncipe
A Ilha do Príncipe foi 

descoberta por navegado-
res portugueses em 1471 
que a denominaram como 
“Ilha de Santo Antão”. Vi-
sando incentivar o seu po-
voamento, em 1502 tor-
nou-se uma donataria 
(sistema administrativo 
aplicado a terras que a co-
roa possuía além-mar), 
denominada como “Ilha 
do Príncipe”, sendo-lhe in-
troduzida a cultura da ca-

na-de-açúcar. Fora nomea-
da ilha do Príncipe pelo 
Rei D. João II de Portugal. O 
rei tanto adorava o seu 
único filho e herdeiro 
Afonso, Príncipe de Portu-
gal (1475) que, em sua ho-
menagem, designou como 
“Príncipe” a ilha mais pe-
quena do arquipélago de 
São Tomé e Príncipe.

Em 1753 a Ilha do Prín-
cipe e a de São Tomé são 
unidas administrativa-
mente, passando a consti-
tuir a colónia de São Tomé 
e Príncipe.

Após a independência 
em 1975, formando-se um 
país único com a Ilha de 
São Tomé, em 29 de Abril 
de 1995, a Ilha passou a 
constituir uma região au-
tónoma, formada pelo dis-
trito de Pagué.

António Orlando | texto
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município

As crianças e os jovens 
com necessidades 
educativas especiais 

das Escolas e Instituições Par-
ticulares de Solidariedade So-
cial do concelho de Paredes 
estão, durante este mês de 
maio, a desenvolver um con-
j u n t o  d e  t e ra p i a s  c o m 
animais. 

A iniciativa é desenvolvida 
no âmbito do Contrato Local 
de Desenvolvimento Social 
(CLDS3G) na vertente Hori-
zontes de Inclusão.

As sessões têm a duração 
de 45 minutos e são conduzi-
das por profissionais especia-
lizados de uma empresa con-
tratada para o efeito e pela 
Suri (uma cadela de raça gol-
den retriever) treinada espe-
cificamente para lidar com 
crianças, jovens e adultos por-
tadores de deficiência.

A Terapia Assistida por 
Animais é uma prática com 
critérios específicos, onde o 
animal é parte principal e in-
tegrante do tratamento, e 
tem como objetivo promo-
ver o desenvolvimento so-
cial ,  emocional,  f ísico e 
cognitivo. 

A terapia pode promover 
a saúde física através de três 
mecanismos básicos que in-

cluem: a diminuição da soli-
dão e da depressão, a dimi-
nuição da ansiedade e um 
aumento do estímulo para a 
prática de exercícios. 

Este tipo de terapia pode 
ser aplicado em áreas rela-

cionadas ao desenvolvimen-
to psicomotor e sensorial, no 
tratamento de distúrbios fí-
sicos, mentais e emocionais 
e em programas destinados 
a melhorar a capacidade de 
socialização e a autoestima.

“As Atividades Assistidas 
por Animais são intervenções 
nas quais não há definição de 
objetivos terapêuticos. Visam 
a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, mas com ob-
jetivos sobretudo lúdicos, mo-

tivacionais e por vezes educa-
tivos. As Atividades podem 
ser direcionadas a pessoas de 
todas as idades e aplicadas em 
instituições penais, hospitais, 
lares de idosos, IPSS´s, escolas 
e clínicas de recuperação”, ex-

plica fonte do projeto. Para 
este tipo de intervenção defi-
nem-se objetivos pedagógicos 
adaptados a cada aluno, sen-
do que a introdução do animal 
facilita muito o processo 
educativo.

António Orlando | texto

Terapêutica. 3ª Geração do Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS3G) na vertente Horizontes de Inclusão, promove terapia assistida por 
animais às crianças e jovens com necessidades educativas especiais. A iniciativa é direcionada às escolas e IPSS do concelho.

Experiência com terapia assistida por animais

O festival Indie Music Fest 
regressa nos dias 1, 2 e 3 de 
setembro ao Bosque do Chou-
pal, em Baltar, para a sua 4ª 
edição. Reconhecido como o 
“Melhor Micro-Festival” do 
país, pelo segundo ano conse-
cutivo, o Indie tem presenças 
já garantidas das bandas: Sa-
vanna, The Walks, Muay, Wil-
de Apes e o artista da casa, So-
lution. A organização do Indie 
Music Fest promete aos festi-

valeiros “um lineup nacional 
de excelência, eclético e sur-
preendente. Ainda há muitos 
mantos por destapar, mas 
manteremos a mesma ener-
gia, festividade e magia a que 
já habituamos os fãs com mui-
ta arte, performances e, acima 
de tudo, a melhor música por-
tuguesa alternativa da atuali-
dade, em concertos ora inti-
mistas, ora mais festivos”, ex-
plicou a nossa fonte.

Os passes-gerais – com di-
reito a campismo - para a 4ª 
edição da celebração artística 
mais independente do país 
estão disponíveis, ao preço de 
25 euros. Podem ser adquiri-
dos, nomeadamente, em 
www.bol.pt.

Festival já mexe
Numa ação promocional 

ao Indie Music Fest no próxi-
mo sábado dia 28, realiza-se 

uma festa no Plano B, um es-
paço de diversão noturna da 
cidade do Porto, onde cada 
banda já confirmada no festi-
val de Baltar irá ter 20 minu-
tos para tocar.

Igualmente patente nessa 
noite estará uma exposição de 
fotografia de Carolina Barbot 
que mostra vários registos do 
festival desde a primeira edi-
ção.Além das atuações, vão 
ser sorteados passes para o 

festival, merchandising e idas 
aos bastidores, confirmados 
novos artistas para o Indie 

Music Fest e dadas novidades 
quanto a dados logísticos do 
festival.

Primeiras confirmações Indie Music Fest 2016
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Rali

A freguesia de Baltar 
recebeu, no dia 19 de 
maio, o primeiro mo-

mento de ação do Rali de 
Portugal com a realização do 
Shakedown. O “aquecimen-
to” que teve início às 7.30h 
prolongou-se até à hora do 
almoço, num percurso de 4,6 
quilómetros que terminava 
na pista do Kartódromo de 
Baltar. 

Foram muitos aqueles 
que foram ver as máquinas 
em ação no kartódromo bal-
tarense. Mas outros tantos 
cabiam nas clareiras que fi-
caram por preencher. Aliás, 
os parques de estaciona-
mento chegaram e sobraram 
para a procura. A existência 
de bilheteira levou a que 
muitos se espalhassem pelo 
monte ao longo dos quiló-
metros iniciais da “classifi-
cativa” de Baltar.

Os restaurantes e cafés lo-
calizados nas imediações do 
kartódromo viram os negó-
cios melhorados mas, ainda 
assim, não atingiram as me-
lhores expetativas dos empre-
sários da restauração.

Se o negócio da restaura-
ção melhora com este tipo de 
eventos, não é menos verda-
de que a legião de adeptos 
faz sucessivos picnics na 
berma da estrada por onde 
passam os carros em compe-
tição. Filipe Pereira, natural 
de Penafiel, apareceu em 
Baltar ao volante de um 
“barrilmovil Volkswagen”, 
que mais não que era um 
barril cheio de garrafas de 
cerveja, vinho, comida e gelo 
movido por um pequeno 
motor retirado de uma alfaia 
agrícola. “Já não há nada. Vou 
ter que me abastecer para 
continuar o rali em Lousada”, 
explicou ao Progresso de Pa-
redes, enquanto acelerava o 
barrilmovil.

Filipe Pereira garantia 
que o seu VW estava em con-
dições de o acompanhar ao 
longo de todo o rali. “É para 
fazer o rali todo”, não fosse 
ele um dos “amigos do rali”, 
tal como se lia na t-shirt que 
vestia. A ele e a mais dois 
amigos aos quais se junta-
vam outros dois “à civil”.  

Da Catalunha chegou na 
véspera do shakedown, 
Aleix Estrucm, 30 anos. Este 
engenheiro civil, veio sozi-
nho ao volante do seu Seat 
para seguir o desempenho 
do compatriota Daniel Sordo 
(Hyundai). “Este ano vim so-
zinho, com a tenda. Nos ou-
tros anos venho com o meu 
pai, dormimos na furgoneta. 
O meu pai também é um afi-
cionado dos ralis”, disse. 

“Hoje fiz mil quilómetros. 
Quando estou cansado eu 
paro e descanso. Depois re-
tomo a estrada. As minhas 
férias são para acompanhar 
o rali”, explicou ao Progresso 

de Paredes. Ou seja, os ralis 
de Monte Carlo (França), 
Portugal, Sardenha (Itália) e 
Catalunha (Espanha) são o 
quarteto de provas que vão 
consumir as férias de 2016 
de Aleix Estrucm. 

Como se percebe, para es-
te catalão os ralis são uma 
paixão com muitos quilóme-
tros. O modelo do Rali de 
Portugal com zonas de espe-
táculo fechadas não agradou 
ao espanhol. “ É muito limi-
tado. Não posso ir para onde 
quero. É o pior rali do mun-
do, nesse aspeto”, disse em 
tom de lamento, olhando 
para o mapa que consultava 
na mesa de campismo que o 
acompanhou.  

Por a prova do Mundial de 
Ralis não contar para o Na-
cional os pilotos paredenses, 
João Barros e Elias Barros, 
d e i xa ra m  o s  c a r ro s  n a 
garagem. 

João Barros explicou que o 
WRC Vodafone Rally de Portu-

gal “não contava para nada e 
claro como não sou profissio-
nal dos ralis, tenho a minha 
vida empresarial, optei por 
não fazer o Rali de Portugal. 
Com muita pena minha”, disse 
ao Progresso de Paredes o pi-
loto de Rebordosa.

Enquanto a Federação 
não mudar as regras, pas-
sando a integrar o Rali no 
calendário nacional, João 
Barros garante que não vai 

estar a desgastar o material 
numa prova a feijões, “colo-
cando em risco o meu de-
s e m p e n h o  n o  n o s s o 
campeonato. 

Depois e mal tinha termi-
nado o Rali de Portugal, na 
terça-feira tínhamos que fa-
zer o embarque do carro pa-
ra os Açores. Se acontecesse 
alguma coisa não havia espa-
ço para reparar o carro”, 
acrescentou, João Barros. 

António Orlando | texto

Competição. Os pilotos paredenses, João Barros e Elias Barros, deixaram os carros na garagem

Baltar “deu à chave” do WRC 
Vodafone Rali de Portugal

Os mais rápidos no 
Shakedown de Baltar
1º  Thierry Neuville (Hyundai) ....................................3.11,3
2º Dani Sordo (Hyundai) ................................................... + 0,3
3º Ott Tanak (Ford) ............................................................... + 0,4
4º Kris Meeke (Citröen) .......................................................+0,6
5º Jari – Matti Latvala .......................................................... + 0,8
 

Classificação Final  
WRC Rally Vodafone 2016
1º Kris Meeke (Citroen DS3) ...........................3h59m01,0s
2º Andreas Mikkelsen (Volkswagen Polo R) ...........+29,7
3º Sebastien Ogier (Volkswagen Polo R) ................+ 34,5s
4º Dani Sordo (Hyundai) ................................................ + 34,5
14º Miguel Campos (Skoda Fabia R5) ............. +15.53,00

*melhor português
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especial a loRD

As paredes do edifício 
do Museu A LORD, 
apesar  de  novas , 

brotam história. Foi ali que a 
Cooperativa A LORD nasceu 
há 83 anos. Volvidas mais de 
oito décadas o espaço foi 
reerguido para acolher a 
história da instituição que, 
l i teralmente ,  deu luz  a 
Lordelo. 

“Esta casa não representa 
apenas o retorno à sede da 
cooperativa, ela representa 
também a simbiose perfeita 
entre o passado e o presente 
e onde se crê vir a ter um pa-
pel primordial na direção do 
futuro”, refere Francisco 
Leal, Presidente da Coopera-
tiva A LORD.

Ali, naquela casa localiza-
da na rua José Manuel Ribeiro 
da Silva, que também já foi 
morada dos bombeiros. De-
pois de anos a fio votado ao 
abandono, o edifício foi nova-
mente adquirido pela A 
LORD, que lhe deu agora uma 
nova alma.

O prédio foi reconstruído 
praticamente de raiz num in-
vestimento que ronda o meio 
milhão de euros. Nuno Mota 
Oliveira, arquiteto, foi quem 
idealizou o Museu tomando 
por base a solicitação da ad-
ministração da A LORD. 

“Inicialmente foi-nos pe-
dido para fazer um museu, 
esse espaço seria um local 
simbólico da sede da A LORD, 
mas sempre nos disseram 
que deveria ter um caráter 
polivalente e foi isso que nor-

teou o nosso trabalho: fazer 
um edifício em que a base é o 
museu, mas com várias va-
lências”, explicou Nuno Mota 
Oliveira. 

A ideia era pois que fosse 
criado um espaço funcional 
que permitisse o seu usufru-
to diário tornando o Museu 
um espaço vivo e dinâmico 

capaz de atrair e servir trans-
versalmente a população da 
cidade e de quem do conce-
lho e o resto do país o queira 
visitar.

“Durante a semana tere-
mos sempre este espaço 
aberto. Ao fim-de-semana, a 
parte cultural tem casa no au-
ditório. Não quisemos fazer 

inauguração. O ministro dos Negócios Estrangeiros apadrinhou a inauguração do Museu A 
LORD, em Lordelo, Paredes. O novo espaço da Cooperativa de Eletrifica é uma janela sobre a 
história da instituição e sobre o mundo da energia.

Museu A LORD para  
democratizar a cultura

António Orlando | texto

um museu fechado. Quere-
mos que as pessoas regres-
sem. Os mais novos apren-
dem a história, os mais velhos 
podem recordá-la. Este espa-
ço responderá à inquietação 
dos jovens e de todos em ge-
ral, e será mais um meio de 
ultrapassar a nossa insatisfa-
ção e de atenuar algum défit 
cultural. É sem dúvida um 
convite para que nos torne-
mos mais livres e mais eman-
cipados”, explica Francisco 
Leal. 

O Museu A LORD é com-
posto por dois pisos. No rés-
do-chão, o espaço conjuga a 
biblioteca da Instituição com 
o espólio da elétrica que, no-
meadamente, conta a histó-
ria evolutiva dos transforma-
dores e dos materiais que le-
varam e levam a energia 
elétrica até à casa das pes-
soas. O processo tem ajuda 
didática em suporte interati-
vo de documentos digitais 
em texto, imagem e vídeo. A 
estrela do Museu, ainda as-
sim, é um “velho” transfor-
mador que “explica” como se 
faz a conversão de energia de 
alta para baixa tensão. 

No primeiro andar, o espa-
ço é tipo multiusos cuja di-
mensão é mediada por porta-

Elétrica que 
dá energia à 
economia e à 
cultura lordelense
A Cooperativa Elétrica A 
LORD tem 4.500 clien-
tes domiciliados na ci-
dade de Lordelo e orgu-
lha-se de praticar os 
preços mais baixos do 
mercado. O lucro apura-
do com a sua atividade é 
todo investido na cida-
de, nomeadamente, no 
combate à exclusão so-
cial e na dinamização 
cultural desenvolvida 
através da Fundação A 
LORD. A Cooperativa A 
LORD movimenta e faz 
movimentar a econo-
mia: os fornecedores 
são todos da cidade.

Transformador 
eléctrico
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Museu A LORD 
elogiado por todos

O Ministério do Am-
biente está a trabalhar 
para resolver o proble-
ma das descargas po-
luentes no rio Ferreira. 
A confirmação foi avan-
çada pelo Ministro dos 
Negócios Estrangeiros 
durante a cerimónia de 
Inauguração do Museu 
da A LORD. 

“Sei que o Ministério 
do Ambiente trabalha já 
com as autoridades lo-
cais para que se possa, 
tanto depressa quanto 
possível, resolver uma 
questão que está à nossa 
frente que é a despolui-
ção do troço do rio Ferrei-
ra que perturba aqui a 
comunidade e que resul-
ta de insuficiências da 
ETAR do concelho vizi-
nho de Paços de Ferreira. 
As autoridades locais es-
tão neste momento a tra-

balhar para que esse pro-
blema seja resolvido no 
mais curto prazo”, expla-
nou Augusto Santos 
Silva.

Presente na cerimó-
nia, o presidente da junta 
de Lordelo, Nuno Serra, 
ao ouvir o ministro esbo-
çou um sorriso de satisfa-
ção. Refira-se que a polui-
ção do rio Ferreira tem 
sido um cavalo de batalha 
de Serra, e que levou já a 
empresa Águas de Paços 
de Ferreira a admitir que 
a ETAR de Arreigada está 
a tratar o dobro da capa-
cidade e que a resolução 
do problema será a cons-

t r u ç ã o  d e  u m  n ovo 
equipamento.

Segundo a Águas de 
Paços de Ferreira, a em-
presa e a câmara pacense 
“estão a trabalhar em 
conjunto numa solução 
que passa pela duplica-
ção da capacidade desta 
ETAR, recorrendo ao pro-
grama Portugal 2020, 
numa execução que re-
presenta um investimen-
to de cerca de 10 milhões 
de euros”. De acordo com 
a Águas de Paços de Fer-
reira, “a solução integra o 
plano de reequilíbrio fi-
nanceiro da concessão 
em negociação”.

Presente na cerimónia de inauguração, o autarca de Paredes, 
Celso Ferreira, enquadrou o Museu de Lordelo como uma mais-
valia significativa no âmbito cultural. “Vai valorizar a oferta cul-
tural e a caraterização etnográfica do nosso território. Neste es-
paço está a história de um povo que se uniu para resolver um 
problema de modernização da freguesia com um bem essencial 
e que sem o qual não seria possível fazer a nossa revolução do 
mobiliário. Este investimento é um dos que acrescenta valor ao 
território promovido por uma instituição que sabe guardar a 
sua história mas sabe construir o seu futuro.  O ministro dos Ne-
gócio Estrangeiros, Augusto Santos Silva, presença habitual no 
concelho, salientou “a multidisciplinaridade do espaço desde a 
memória da instituição passando pela realização de múltiplas 
atividades até ao usufruto da biblioteca. Este critério da respon-
sabilidade social é um bom indicador da qualidade do trabalho 
prestado pela Cooperativa e Fundação A LORD. É um bom exem-
plo, local e regional do esforço de cooperativa, das pessoas to-
marem em mãos tarefas comuns. Responderem conjuntamente 
a necessidades comuns. Isto é nós darmos as mãos.”

Ministro confirma empenho 
do Governo no fim da poluição 
do rio Ferreira

das em vidro amovíveis que, 
uma vez abertas, permitem 
ampliar a plateia da sala por 
uma escadaria ao ar livre.

Concluído o Museu, uma 
biblioteca será o novo projeto 
em mente dos responsáveis 
da A LORD. Francisco Leal, 
aliás, na cerimónia de inau-
guração deixou bem claro 
que pretende continuar a de-
senvolver projetos que aju-
dem ao desenvolvimento de 
Lordelo “Não podemos parar. 
Outros se seguirão. Guia-nos 
o desejo, natural de sonhar e 
criar projetos capazes de vi-
talizar as formas de convi-
vência entre os lordelenses 
que constituem património 
de inestimável valia. Estamos 
cientes das dificuldades. Cre-
mos, porém, na incontida es-
perança que tudo vencere-
mos”, concluiu. 

Transformador 
eléctrico
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O Ministério Público 
anunciou ter deduzi-
do acusação contra 

dois homens e uma mulher 
pela alegada prática, em 
coautoria, de um crime de 
homicídio qualificado e ou-
tro de profanação de cadá-
ver, no concelho de Paredes.

De acordo com a acusa-
ção, a arguida é filha de um 
dos arguidos e companheira 
de outro, para além de ter si-
do companheira da vítima 
durante sete anos, até maio 
de 2013.

O Ministério Público con-
siderou indiciado que “a víti-
ma, apesar de separada da 
arguida, a perseguia e lhe 
rondava a casa, procurando 
controlar os seus passos e 
com quem andava”.

No dia 1 de outubro de 
2015, terá chegado a perse-
guir a arguida de carro e a 
ameaçá-la de morte.

Na investigação, a acusa-
ção indiciou que a arguida, o 
seu pai e o seu companheiro 
de então, decidiram matar a 
vítima, atraindo-o previa-
mente a uma emboscada. O 
plano terá sido concretizado 
na madrugada de 4 de outu-
bro de 2015.

A vítima foi atraída à fre-
guesia de Sobreira, Paredes, 
por um telefonema da argui-
da, a pretexto de um encon-
tro. Terá sido nesse momen-
to que os arguidos desferi-
ram golpes e pancadas no 
corpo da vítima com uma 
machada, uma faca e outro 
objeto pontiagudo, provo-
cando a morte.

De acordo com a acusa-
ção, depois da alegada práti-

ca dos factos, “os arguidos li-
vraram-se do cadáver me-
t e n d o - o  n u m  s a c o  e 
atirando-o ao rio, na ponte 
de Senande, Aguiar de Sousa, 

ainda no concelho de Pare-
d e s . To d o s  o s  a rg u i d o s 
aguardam julgamento em 
prisão preventiva.

Agindo em representação 

do filho menor da arguida e 
da vítima, o Ministério Públi-
co deduziu um pedido de in-
demnização civil contra os 
três acusados.

O crime começou a ser 
desvendado com o apareci-
mento do corpo, já cadáver, 
de Leandro Rocha a boiar no 
rio.

A descoberta foi avistada 
por uma agricultora no dia 9 
de outubro de 2015. A mu-
lher estava a trabalhar num 
campo situado junto ao rio. 
Foi esta testemunha que, 
mais tarde, avisou o marido, 
tendo este confirmado a pre-
sença do corpo, que estaria 
na água há dias e já eviden-
c i a v a  a l g u m a 
decomposição.

O corpo tinha as pernas 
presas e envolvidas com 
uma fita adesiva. O mesmo 
material foi utilizado para 
amarrar os braços e para 
amordaçar a vítima. Para 
além disso, o indivíduo tinha 
ainda múltiplos golpes no 
peito e nas costas.

António Orlando | texto

Crime. Cadáver amarrado e com facadas no peito e nas costas apareceu a boiar no rio Sousa, em Senande, Aguiar de Sousa. Dois homens e uma mu-
lher estão formalmente acusados de homicídio e profanação de cadáver.

Ministério publico já deduziu acusação  
no caso do homicídio de Leandro da Sobreira

A Associação Huma-
nitária dos Bombei-
ros Voluntários de 

Lordelo assinalou, no pas-
sado dia 14, o 46.º aniver-
sário da Instituição. Na oca-
sião, foram promovidos 
seis elementos à categoria 
de bombeiros de terceira. 

Um bombeiro recebeu a 
medalha de cinco anos de 
serviços prestados da Liga 
dos Bombeiros Portugue-
ses. Foram ainda entregues 
mais três medalhas, uma de 
dez anos e duas de 15 anos. 
Umas de grau cobre outras 
de prata e ouro. 

O futuro deste corpo de 
bombeiros, fundado a 11 de 
maio de 1970, está assim ga-

rantido. Aliás, as obras de 
remodelação e ampliação do 
quartel deverão arrancar em 
breve. Na cerimónia o presi-
dente da Câmara, desafiado 
pelo presidente da direção a 
ajudar os bombeiros, garan-
tiu que por estes dias irá li-
bertar metade do subsídio 
municipal, cerca de 31,750 
euros. A segunda tranche 
chegará em agosto. O mesmo 

sucederá, segundo Celso 
Ferreira com as restantes 
corporações do concelho.

A Fundação A LORD con-
tinua a ser o grande abono 
de família dos Voluntários de 
Lordelo ao anunciar a doa-
ção de um cheque de 20 mil 
euros para comparticipar a 
compra de um novo autotan-
que. A Junta de Freguesia de 
Lordelo também se diz dis-
ponível para reforçar o sub-

s í d i o  a t r i b u í d o  à 
corporação.

Pedro Alves, comandante 
da corporação há três anos, 
aproveitou a ocasião para se 
dirigir formalmente ao pre-
sidente dos Bombeiros evi-
denciando-lhe fidelidade: “o 
crescimento que um dia de-
fendi enquadra-se na perfei-
ção com o que esta Direção 
tinha em mente. Como co-
mandante deste Corpo de 

Bombeiros, fico orgulhoso e 
afirmo com uma certa vaida-
de que os bombeiros de Lor-
delo estão preparados e têm 
capacidades e são um exem-
plo a nível distrital”, disse. 

 O responsável explicou 
ao Progresso de Paredes que 
nos seus objetivos está a 
aposta na formação dos vo-
luntários e na melhoria das 
condições de operacionali-
dade da corporação. 

Bombeiros de Lordelo de parabéns 
pelos 46 anos de vida
António Orlando | texto

Anuncie aqui
Prç. Capitão Torres Meireles, 30  | 2.º Andar - Sala B  | 4580-873 PAREDES | Telef.: 255 781 520

PUB
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Aguiar de Sousa

II Passeio 
noturno 
de BTT

Festas em 
Honra de 
Nossa Senhora 
do Vale

É já no dia 04 de junho o se-
gundo passeio noturno de BTT 
da Sarnada – Aguiar de Sousa. À 
semelhança da primeira edição, 
este ano a partida será em frente 
ao bar da festa da Nossa Senhora 
dos Remédios e Santa Isabel, 
percorrerá vários caminhos da 
localidade e dos montes em seu 
redor, com o objetivo de mais um 
ano juntar os residentes e ami-
gos num passeio agradável de 
convívio com a natureza, finali-
zado com uma patuscada, sem-
pre com a finalidade de angariar 
fundos para as próximas festas 
em honra das padroeiras do lu-
gar de Sarnada e Brandeão.

Este ano o evento vai ser apa-
drinhado pelo apoio do Trail da 
SRA do Salto, BTTombos e Bike-
trail, amigos que se querem jun-
tar ao evento e ajudar à festa… 

Findas as festas da Stª 
Cruz, em que meia dúzia de 
pessoas se dedicaram com 
afinco para que as mesmas 
ocorressem, e a estas temos 
de lhes dar o marito pela co-
ragem de em pouco mais de 
4 meses conseguirem reali-
zar condignamente as mes-
mas, segue-se a preparação 
das festas em Honra de 
Nossa Senhora do Vale. Até 
ao momento não há, na fre-
guesia, comissão formada.

victoR 
peReiRa

Está a decorrer, desde o dia 20 
de Maio até ao dia 9 de Junho,  a ex-
posição de Artes Plásticas, “Pintar 
a Manta 2016”, que este ano se rea-
liza no “ Choupal de Baltar “.                             
Depois de um interregno de cinco 
anos o Departamento de Expres-
sões do Agrupamento de Escolas 
Daniel Faria,  retomou a realização 
da Bienal de Artes Plásticas “Pin-
tar a Manta”.  Este modelo de Expo-
sição de Artes Plásticas,  aberto à 
participação de todos os alunos, 
repete-se pela oitava vez, sendo 
que esta é a 6ª Edição.  A regulari-
dade bianual foi interrompida, a 
contragosto dos intervenientes, 
motivada por uma reorganização 
do Ensino das Artes e Tecnologias, 
que resultou num claro desinves-
timento nestas valências de Ensi-
no e na consequente redução do 
número de professores a lecionar 
nestas áreas.                                                   

Também o fim da disciplina de 
EVT do 2º Ciclo e o fim do par pe-
dagógico resultaram numa acres-
cida dificuldade na realização e 
acompanhamento de projetos 
desta envergadura. A nova realida-
de de Mega Agrupamento e a con-

sequente ampliação do público-al-
vo, bem como a participação de 
novos dinamizadores da Escola 
Secundária  originaram o retomar 

de uma iniciativa artística, cuja 
qualidade foi reconhecida nas edi-
ções anteriores. 

Os trabalhos expostos são o 

produto da criação artística dos 
alunos, de todos os níveis de ensi-
no ministrados no agrupamento 
em ambiente de sala de aula ou 
Oficina de Arte. A exposição mos-
tra os produtos da prática letiva, o 
mesmo será dizer abrir a sala de 
aula à comunidade escolar.     

A edição “Pintar a Manta 2016” 
tem como tema aglutinador o Mo-
vimento, o ritmo… num espaço 
onde abundam memórias de utili-
zações oficinais anteriores. 

As edições anteriores foram 
realizadas na Casa da Cultura de 
Paredes, que  está neste momento 
apenas afeta ao Design. Face a este 
impedimento, o grupo Coordena-
dor “entendeu este obstáculo co-
mo um desafio” e foram procura-
das outras soluções. Teve acolhi-
mento a proposta de realização da 
Exposição no choupal, “espaço de 
excelência com grandes potencia-
lidades, mas também muitas desa-
dequações funcionais à realização 
de um evento deste tipo. Mais um 
desafio, cuja intervenção facilita-
dora da junta de freguesia de Bal-
tar foi fundamental”.

A inauguração ocorreu no dia 
20 de Maio e contou com a presen-
ça de Hermínia Moreira, Vereado-
ra da Educação e de Conceição 
Rosendo, Presidente da Junta de 
Freguesia de Baltar, entre outras 
personalidades. 

Faustino
 sousa

baltar

“Pintar a Manta 2016” no  “Choupal de Baltar”

Os Juniores do FC de Cête sa-
graram-se, no passado sábado, 
campeões da sua série, e ascen-
deram à primeira divisão dis-
trital. Depois de na última jor-
nada baterem o Alfenins por 
2-0, e beneficiando do empate 
do Aliados de Lordelo no terre-
no do Nun´Álvares a uma bola, 

o Cête sagrou-se assim cam-
peão, depois de já na semana 
anterior, no terreno do Nun´Ál-
vares ter garantido a subida de 
divisão com uma vitória cate-
górica por 2-1.

A todos os atletas, treinado-
res e direcção do FC de Cête, os 
nossos parabéns. São verdadei-
ros heróis apesar deficientes 
condições de treino e jogo conse-
guem projetar a vila de Cête.

SAÚL
FeRReiRa

Cête

Juniores do F.C. de Cête
sagram-se campeões
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Cristelo

Paróquia evocou Senhora de Fátima 

aRlinDo
louRenço

No fim-de-semana de 21 
e 22 de Maio a Paróquia de 
São Miguel de Cristelo cele-
brou a romaria de Nossa Se-

nhora de Fátima, dinamiza-
da por uma comissão de fes-
tas jovem e empenhada, 
muito acarinhada pela popu-
lação. O Grupo de Teatro de 
Cristelo levou a peça “O se-
gundo espelho” ao 2º Festi-
val de Teatro de Felgueiras, 
tendo decorrido no final 
uma tertúlia participada e 

emotiva sobre a temática da 
solidão. Os Veteranos de 
Cristelo mantém um salutar 
desempenho na Liga da Ami-
zade, tendo recentemente 
disputados jogos contra os 
homólogos de Fermentelos, 
Tarouca e campo Redondo 
- Bragança.

Entretanto a Junta de Fre-

guesia de Cristelo está a pre-
parar uma iniciativa de âm-
bito cultural, pelo que agra-
d e c e  o  c o n t r i b u t o  d o s 
cristelenses, que possam fa-
zer chegar histórias, fotogra-
fias ou outros elementos 
com interesse histórico e/ou 
cultural aos colaboradores 
da mesma instituição.

Os cadetes dos Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa sagraram-
se campeões nacionais de mano-
bras em Bragança no passado dia 
22 de Maio. Depois de vencer as 
distritais em Gondomar os Bom-
beiros Voluntários de Rebordosa 
na categoria de Cadetes Masculi-
nos e femininos voltaram a vencer. 

A corporação tem três equipas em 
competição: cadetes (dos 12 aos 
16 anos) femininos e masculinos e 
a equipa A, de voluntários (entre 
os 18 e os 25 anos). Este ano con-
seguiram ficar no primeiro lugar a 
equipa feminina e masculina e na 
sexta posição a Equipa A. Rebor-
dosa tem tido ao longo dos anos e 
das várias provas sempre repre-
sentado o nosso País. Com esta 
classificação as equipas de cadetes 
feminina e a masculina estão apu-
radas para no próximo anos repre-
sentar Portugal na Áustria.

Rebordosa

Cadetes dos BV Rebordosa 
vencem Campeonato Nacional de Manobras

Aventuras no Parque - caminhos para a escrita criativa

paulo 
pinHeiRo

vandoma
Festa em
Honra da Nossa 
Senhora do 
Bom Sucesso 
em Vandoma

Nos passados dias 13, 14 e 15 
de maio decorreu a festa em hon-
ra da Nossa Senhora do Bom Su-
cesso. As comemorações tiveram 
início com a tradicional Procis-
são de Velas, que todos os anos 
tem início na nossa Igreja Paro-
quial e o seu final na capela da Nª 
Srª do Bom Sucesso.

No Sábado, dia dedicado às 
atividades profanas, o dia come-
çou cedo com os “Bombos da 
Tasquinha da Muralha” a percor-
rer toda a freguesia e terminou 
com arraial noturno, no qual 
atuaram vários grupos musicais 
e a freguesia assistiu ao esperado 
fogo-de-artifício.

No Domingo, último dia, dedi-
cado à Nossa Senhora do Bom 
Sucesso, a comunidade da paró-
quia juntou-se de novo para par-
ticipar ou assistir à Majestosa 
Procissão.

A Festa terminou, como todos 
os anos, com da eleição à nova 
comissão de festa para 2017 e 
com mais uma grande sessão de 
fogo-de-artifício.

cláuDia 
FeRReiRa

Decorreu na sexta-feira, 20 de 
maio, mais uma sessão do projeto 
Aventuras no Parque - caminhos 
para a escrita criativa, em curso 
desde o início do ano letivo, envol-
vendo alunos e professores das 
turmas 4CA e 4CD da EB n.º1 de 
Rebordosa. 

A designação do projeto ficou a 
dever-se à utilização do parque da 
cidade, em frente à escola, como 
fonte de informação e inspiração 
para o desenvolvimento de grande 
parte das atividades realizadas 
durante o ano letivo. O seu objetivo 
primordial tem sido o de estimu-

lar, desenvolver e melhorar a capa-
cidade de comunicação (oral e es-
crita) a partir de experiências con-
cretas que naquele espaço foram 
tendo lugar, ao longo do tempo.

Uma das tarefas do projeto era 
a colocação das "placas toponími-
cas"  (Ínsua da Meia Lua... Monti-
nho dos Desejos...) nos locais apro-
priados, culminando um trabalho 
anterior de reconhecimento e ca-
raterização dos elementos princi-
pais do próprio parque. Foi inte-
ressante observar o empenho e 
alegria demonstrados por estas 
crianças na colocação destas «pla-
cas» de papel plastificado e ouvir o 
seu desejo de que o trabalho de-
senvolvido não tenha sido em vão 
e que a autarquia olhe para ele e 
que, de algum modo, lhe dê segui-
mento da forma que melhor 
entender.

Piscinas 
de Rebordosa 
reabrem 
em Junho

A remodelação da Pis-
cina Municipal de Rebor-
dosa está quase concluída, 
prevê-se que no próximo 
mês de Junho reabra ao 
público.

As obras que a câmara 
Municipal de Paredes está 
fazer são: melhoramento 
dos balneários, da pintura 
das instalações e imper-
meabilização dos tanques, 
num investimento aproxi-
mado de 110 mil euros.
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Destaque nun´ álvaRes

A final realizada no sá-
bado, dia 21 de maio 
no Estádio Municipal 

da Maia, opôs, o campeão da 
série 1, o Desportivo Leça do 
Balio ao campeão da Série 2, o 
SC Nun´Álvares. Os noventa 
minutos esgotaram-se com 
uma igualdade a uma bola. 

O jogo foi intenso, vivo, e 
manteve sempre entusiasma-
das as claques de ambas as 
equipas. Ainda assim, os joga-
dores do Nun´ Álvares acusa-
ram o peso da final ao entra-
rem no jogo nervosos o que 
lhes retirou clarividência para 
esconder a bola ao adversário 
perdendo a oportunidade de 
controlar a partida. 

Como se isso não bastasse, 
a equipa orientada por José 
António viu-se privada de Ro-
ma que teve de ser substituído 
aos 40 minutos por lesão. O 
extremo saiu aparado do rel-

vado recolhendo aos balneá-
rios. Para o seu lugar entrou 
Neves.

Em face de tais contrarie-
dades não foi de estranhar 
que ao minuto 34, o Leça inau-
gurasse o marcador. Fê-lo por 
intermédio de Gomes con-
cluindo um contra-ataque que 
deixou o avançado do Leça 
cara a cara com Postiga. De-
samparado, o guarda-redes 
do Nun´ Álvares foi impotente 
para impedir o golo do adver-
sário. Antes, duas ocasiões, 
uma para cada lado, poderiam 
ter mexido mais cedo com o 
marcador nesta final que se 
revelou interessantíssima pa-
ra quem gosta de futebol.   Pri-
meiro o Leça, valendo o arrojo 
e eficácia de Postiga; depois o 
Nun´ Álvares por intermédio 
de Roma. 

Nas bancadas os adeptos 
dos dois clubes faziam a festa, 
ruidosos. A perder, o Nun´ Ál-
vares na segunda parte arris-
cou tudo para inverter o rumo 

dos acontecimentos. Guedes, 
de fora da área atirou com es-
trondo ao poste. No lado opos-
to, o Leça aproveitando o ba-
lanceamento do Nun´ Álvares, 
quase que ampliava para dois 
zero num rápidos contra-ata-
que mas Gomes, avançado dos 
matosinhenses falhou. 

O Nun´ Álvares acabaria 
por chegar ao empate, aos 78 
minutos, por intermédio de 
Ruizinho, num potente rema-
te fora de área que silenciou os 
adeptos do Leça. A festa era 
agora das gentes de Recarei. 
Porém o tempo de jogo que 
restava revelou-se insuficien-
te para que o Nun´ Álvares 
chegasse ao golo que daria o 
desempate. 

A decisão do vencedor 
transitou para os penaltis. Ne-
ves permitiu a defesa do guar-
da-redes do Leça e dessa for-
ma foi encontrado o vencedor 
porque os atletas de Matosi-
nhos foram  100% eficazes 
nas grandes penalidades. 

No final as lágrimas apode-
raram-se dos jogadores do 
Leça pela vitória e do Nun´ Ál-
vares de tristeza, não só pela 
perda do troféu mas, sobretu-
do, por perceberem que a ex-
plicação do resultado estava 
no nervosismo da primeira 
parte. Amândio Guimarães, 
presidente do Nun´Álvares 
confessou ao Progresso de Pa-
redes que a ansiedade dos 
seus jogadores na primeira 
parte traíu a equipa. “Fizemos 
uma excelente segunda parte 
e não merecíamos ter perdi-
do. Mas é futebol”, concluiu o 
timoneiro. No final o desporti-
vismo marcou golo na hora da 
consagração. Vencedores e 
vencidos aplaudiram-se mu-
tuamente. A Taça foi para Ma-
tosinhos, as medalhas de vice-
campeões vieram para Pare-
des ao pescoço dos atletas do 
Nun´ Álvares. Na próxima 
época ambas as formações se-
rão adversárias na Divisão de 
Honra da AFP.

António Orlando | texto

Futebol. O Nun´ Álvares é vice Campeão Distrital da 1ª Divisão da Associação de Futebol do Porto. 
A equipa de Recarei perdeu o titulo para o Leça do Balio, na lotaria dos penaltis por 5-4. 

Nun´ Álvares
vice-Campeão Distrital

Destaque nun´ álvaRes

Treinador:

josé 
António
“Perdemos, mas saímos 
honrados pelo grande 
jogo que fizemos. Não 
acusamos o golo e fomos 
fortes a todos os níveis”.
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Destaque aliança De GanDRa

PUB

A Aliança de Gandra 
quer sagrar-se cam-
peã da Divisão de Elite 

-  Campeonato pro – Nacional 
diante do vizinho Rebordosa. 
O jogo está marcado para o 
próximo dia 5 de junho no Es-
tádio da cidade de Gandra. O 
Rebordosa tem igualmente 
fortes possibilidades de 
acompanhar a equipa de Gan-
dra na subida.

Com a desistência de subi-
da de divisão do CF Caniçal 
(Madeira), foi aberta mais 
uma vaga para o segundo clas-
sificado da Divisão de Elite, as 
duas últimas jornadas vão ser 
decisivas para o Rebordosa e o 
Valadares Gaia. O Rebordosa, 
2º classificado, tem mais dois 
pontos que o Valadares (3º), 
mas joga em Gandra na próxi-
ma jornada e fecha o campeo-
nato em casa com o Aliados de 
Lordelo.  Já o Valadares recebe 
o Perafita e termina o cam-
peonato em Barrosas.

À Aliança de Gandra basta 
um empate num dos dois jo-
gos que faltam para se sagrar 
campeã. A festa do Gandra co-
meçou no passado sábado, dia 
21 na vila de Barrosas, Fel-
gueiras, com a vitória de 2/0 
diante do CD Barrosas que 
garantiu matematicamente a 
subida aos campeonatos na-
cionais.  Mal soou o apito final 
do árbitro os jogadores do 

Gandra correram em direção 
da cerca de meia centena de 
adeptos que acompanhava a 
equipa a Barrosas para, jun-
tos, fazer a festa. 

“Obrigado a todas as pes-
soas que têm ajudado o clube”, 
dizia emocionado, Mário Ro-

cha, enquanto com o olhar 
procurava pelo filho na banca-
da. “Falta-nos um ponto para 
garantirmos o título. Obriga-
do ao nosso presidente e à di-
reção por tudo o que nos têm 
proporcionado para conse-
guirmos realizar o nosso tra-

balho. Ninguém ganha nada 
sozinho”, disse Mário Rocha, 
após ter sido atirado ao ar pe-
los jogadores em pleno 
relvado.  

Diante do Barrosas o 
Aliança de Gandra passou 
com distinção o último obstá-
culo para atingir a subida de 
divisão. Um desejo secreto 
que foi sendo gerido pelo trei-
nador Mário Rocha e dirigen-
tes da equipa ao longo da épo-
ca foram tirando pressão à 
equipa através de sucessivas 
declarações onde se apontava 
como objetivo apenas o apu-
ramento para a Taça de 
Portugal. 

Jorginho, o goleador mor 
da equipa e do campeonato, 
foi peça fundamental na dinâ-
mica de subida que desde 
muito cedo se instalou na ci-
dade universitária. Por ironia, 
no jogo de ataque à subida, o 
homem golo lesionou-se em 
Barrosas ao tentar desferir 
um remate de primeira e teve 
de ser substituído aos 63 mi-
nutos por Zé Tó. Os golos do 
Gandra nesta partida ficaram 

por conta de Pedrosa, a cinco 
minutos do intervalo e de Zé 
Tó, que dois minutos após ter 
sido lançado no jogo, ampliou 
o marcador para o 2/0. 

O primeiro golo surgiu na 
sequência de um pontapé de 
canto levantado da esquerda, 
e Pedrosa ao primeiro poste 
desviou sem hipótese para o 
guarda-redes do Barrosas que 
se mostrou impotente para 
reagir em tempo útil ao cabe-
c e a m e n to  d o  a t l e t a  d o 
Gandra. 

Antes do intervalo, Juni-
nho obrigou o guarda-redes 
do Barrosas a aplicar-se para 
lhe negar aquilo que teria sido 
um golão.

O segundo golo do Aliança 
de Gandra surgiu de uma boa 
jogada de entendimento que 
deixou Zé Tó na cara do guar-
da-redes do Barrosas que ati-
rou colocado para o poste 
mais distante. 

Os lideres do campeonato 
desfrutaram de várias oportu-
nidades para construir um 
resultado mais robusto, mas 
estiveram perdulários.  A 
equipa de Mário Rocha só a 
espaços encontrou alguma 
réplica do Barrosas. Mas 
quando tal aconteceu, nomea-
damente na ponta final do jo-
go, o guarda redes Rica impôs-
se mostrando que uma equipa 
ganhadora começa a ser cons-
truída logo pela defesa da pró-
pria baliza. A festa do Gandra 
prossegue dia 5 de junho. 

António Orlando | texto

Futebol. Após a vitória 2-0 diante do CD Barrosas, à Aliança de Gandra basta um empate num dos dois jogos que faltam disputar para se sagrar cam-
peã. O próximo adversário é o Rebordosa que, também, está na corrida pela subida. A festa até pode ser partilhada.

Gandra festejou subida em Barrosas

A equipa da subida
Rica, Bruninho, Celso, 
Zé Alberto (capitão), Fa-
bu, André, Pedrosa (Pi-
bitas, 85),  Sousa, Jorgi-
nho (Zé Tó ,63), Xavica 
(Márcio, 85) e Juninho

Treinador

máRio 
RocHa
“O Barrosas dominou 
nos primeiros 20 minu-
tos. Quando tomamos 
conta do jogo não nos 
desorganizamos e do-
minamos o jogo até ao 
fim. Os jogadores fize-
ram um grande jogo”.

Figura do jogo:

peDRosa
Jogou, fez jogar e impe-
diu que o adversário jo-
gasse. Um pulmão que 
encheu o campo.
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opinião

Bons exemplos

o Partido Socialista em 
Paredes, pela voz do 
seu candidato Ale-

xandre Almeida, vem há mui-
to defendendo, uma maior 
autonomia financeira das 
juntas de freguesias e uma 
maior valorização das mes-
ma, aumentando as compe-
tências e transferindo mais 
dinheiro dos cofres do muni-
cípio para as Juntas de Fre-
guesia, se duvidas existissem 
sobre a capacidade dos autar-
cas em promover a qualidade 
de vida dos seus cidadãos, as 
mesma ficaram esclarecidas 
no passado dia 14 do corrente 
mês de maio, no Auditório do 
Grupo Jovem Nova Esperan-
ça, onde a junta de Freguesia 
da Sobreira levou a efeito um 
“ENCONTRO DAS INSTITUI-
ÇÕES” sediadas e com ativi-
dade na Sobreira e no qual 
tentou “PROMOVER A RE-
QUALIFICAÇÃO DA VILA DE 
SOBREIRA E A SUA ELEVA-
ÇÃO AO ESTATUTO DE VILA 
RESIDENCIAL”.
Este é apenas o exemplo mais 
recente de um conjunto de ati-
vidades que muitos autarcas 
das Juntas de freguesia do Con-
celho de Paredes, vão realizan-
do, e onde demonstram uma 
vontade de promover e dina-
mizar o diálogo com toda a po-
pulação das suas freguesia, 
com vista a dinamizar ativida-
des promotoras do em estar e 
da melhoria da qualidade de 
vida de todos os Paredenses.
O encontro realizado pelos au-
tarcas da Sobreira, visou uma 
ampla reflexão, com foco na 
Sobreira - berço e casa de aco-
lhimento de uma comunidade 
que se quer revitalizada e apta 
a oferecer os contributos para a 
elaboração de um Plano de In-
tervenção, viável e coerente, 
que realize na Sobreira as ne-
cessárias e ambicionadas re-
formas estruturais.
Para o efeito convidou todas as 

Instituições, sediadas e com 
atividade na Sobreira – O So-
breirenses; os representantes 
da Escola Pública; Cooperati-
vas; Associações; Agremiações 
Desportivas e Empresas Priva-
das - definidas como pilares 
estruturantes da comunidade.
O Presidente da Junta da Fre-
guesia logo na abertura da ses-
são, apresentou à cabeça os 
onze “requisitos básicos para 
que o título e a marca Vila Resi-
dencial possam ser anunciados 
e promovidos com verdade”: 
Implementação prioritária do 
saneamento básico; águas plu-
viais; rede viária; reordena-
mento urbanístico; equipa-
mentos públicos; aumento do 
parque automóvel junto à esta-
ção da CP; transportes públi-
cos; preservação e valorização 
do património; reordenamen-
to das zonas florestais; recupe-
ração e valoração dos solos 
agrícolas.  
“Uma freguesias com as carac-
terísticas das desta Vila de So-
breira, tem muito a ganhar se a 
sua comunidade for capaz de 
se organizar em torno de um 
desígnio que a impulsione para 
o qualificativo comunitário: Vi-
la Residencial. Qualificativo 
naturalmente suportado nos 
atributos próprios e exigíveis 
na sua marca qualificadora e 
promocional” - afirmou o Pre-
sidente da Junta
No domínio do associativismo 
institucional e informal a fre-
guesia da Sobreira conta com 
um excelente número de Orga-
nizações, pilares da sua estru-
tura orgânica e exemplo de 
uma comunidade socialmente 
organizada.
 No elenco das potencialidades 
naturais, apresentadas como 
argumento de peso na promo-
ção da Sobreira ao estatuto de 
Vila Residencial, destaque para 
as seguintes: A geomorfologia 
do território, considerada ím-
par em toda a região; O rio sou-
sa e o seu vale, a riqueza faunís-
tica que o habita e bordeja, os 
moinhos e engenhos que im-
porta recuperar e a partir deles 
fundar uma cadeia de valor 
cultural, patrimonial e econó-
mico traduzido na sua conver-

são em centros interpretativos 
e daí no concomitante factor de 
atractividade como produto 
cultural e turístico; A ribeira de 
Santa Comba, um fio de água 
fresca e límpida que não cessa 
de correr e faz o deleite dos jo-
vens e dos menos jovens na 
época estival, numa das repre-
sas construídas no se percurso; 
A envolvente florestal que con-
venientemente trabalhada, 
traz grandes benefícios ao 
ecossistema e tornar-se-á, a 
prazo, numa excepcional fonte 
de rendimento para os seus 
proprietários; As característi-
cas híbridas do território que 
combinam e se complemen-
tam entre o urbano, o rústico, o 
agrícola e o florestal - factores 
que permitem juntar à marca 
Vila Residencial o atributo de-
signativo de Eco Vila ou Vila 
Ambientalmente 
Recomendável.
Este exemplo da Sobreira pode 
ser extensível ao de muitas ou-
tras freguesias, onde se nota o 
empenho dos autarcas para fa-
ze vingar as suas propostas e 
dinamizarem ainda mais as 
suas freguesias.
Mas infelizmente ao longo dos 
anos encontraram uma Lide-
rança Municipal centralizado-
ra, dominada por um rei Sol (o 
atual presidente de Câmara), 
que não permite que outras es-
trelas possam fazer-lhe som-
bra…e mesmo aquelas que pu-
xa para seu lado, já sabemos 
que são uma espécie de estre-
las Maciças(estrelas maciças é 
a designação geralmente dada 
as estrelas que apresentam co-
mo características principais o 
seu brilho muito superior à 
média e a sua curta duração 
comparativamente com estre-
las de menor dimensão), a mais 
recente estrela maciça da cons-
telação PSD Paredes é o diretor 
financeiro da Câmara Munici-
pal….depois de Joaquim Neves, 
de Raquel Moreira da Silva, de 
Pedro Mendes, parece que Rui 
Moutinho è o novo candidato a 
candidato do PSD Paredes às 
eleições autárquicas em 
2017….vamos ver  qual a dura-
ç ã o  d e s t a  n o va  e s t r e l a 
maciça…..

Esta opinião é certamente discutível 
e contestável. Mas não deixa de ape-
nas reflectir uma opinião pessoal. 

Despertará pela negativa os tradicionais 
“regionalismos”, ou antagonismos, espero 
que pela positiva desperte um debate 
necessário.
Penafiel, a sua cidade, moderniza-se en-
quanto Paredes, a cidade vizinha, estiola. 
Comecemos pela imagem do comércio lo-
cal. O comércio de Penafiel abre novos es-
paços, ocupa territórios inesperados, atrai 
novos públicos. São correntes ou mesmo 
regulares iniciativas de promoção, de di-

Para um debate necessário
vulgação, de sensibilização. Uma cidade 
muito limitada geograficamente a um tra-
çado de uma via principal e arruamentos 
secundários aproveita bem essa limitação 
para expor o seu dinamismo. 
Paredes tem mais espaço disponível, ocu-
pa mais território, mas é um deserto de 
iniciativas publicas, um deserto de ideias. 
O paredense parece ter desistido da sua 
cidade, talvez por ter várias localidades 
com esse estatuto. Acumulam-se as “cica-
trizes” urbanísticas (que também as há em 
Penafiel!), na zona desportiva, na zona do 
acampamento cigano, na zona do espaço 
da feira. Não há novos espaços, novos equi-
pamentos, que interajam com a vida dos 
paredenses. É uma apagada e vil tristeza. 
Ou não será?
Em Penafiel, há a zona pedonal utilizada, 
e a zona do Sameiro, com vida, juventu-
de, iluminação, enquadramento, espla-
nadas. Há um Museu digno, uma Biblio-

A figura do Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo 
Sousa pode vir a ser muito 

mais importante do que inicial-
mente se poderia vir a pensar. Um 
homem de cultura e consciente de 
que um país não é só números nem 
só finanças, o professor tem vindo 
a demonstrar um sentido de Esta-
do só ao alcance dos  grandes 
Estadistas.

No seu estilo muito próprio, tem 
sabido mostrar a toda a gente (classe 
política, principalmente) que para se 
mostrar o caminho não é preciso 
comprometer as suas convicções 
nem os seus ideais, pois seja a procu-
rar entendimentos ou mesmo a reco-
mendar contenção, o Presidente 

tem-no sido na verdadeira acepção 
da palavra.

E este tipo de atitude, pode não 
parecer mas é crucial para o nosso 
país em tempos tão difíceis como os 
que atravessámos desde 2008. Com 
tanta instabilidade governativa e 
tantas medidas impopulares, o sur-
gimento de uma figura como ele dá-
nos uma sensação de confiança no 
futuro que há muito tempo nenhum 
político nos conseguia transmitir.

Com este presidente sabemos 
sempre com o que podemos contar, 
pois nunca foi pessoa de deixar de 
dizer, o que tinha de dizer, sempre 
que achou que o devia fazer. 

E se foi assim enquanto cidadão, 
não duvido que será assim como pre-
sidente. Marcelo é diferente dos ou-
tros políticos, porque não chegou 
onde chegou, porque era militante 
do PSD ou filho de quem era. Marcelo 
está onde está, porque com o tempo 
fez com que as pessoas lhe reconhe-
cessem o mérito, mas acima de tudo 

Por
joaquim
neves
Engenheiro

O presidente de todos os Portugueses

joaquimneves.progresso@gmail.com

joaquim

Engenheiro

Por
paulo
silva
Professor 
psilvaparedes@gmail.com

Por
paulo
silva
Professor

Por
cRistiano
RibeiRo
Médico

cristianoribeiro@gmail.com
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Para um debate necessário
teca actuante, um Parque com equipa-
m e n t o s .  H á  u m  p a r q u e  d e 
estacionamento subterrâneo. Tem um 
pequeno espaço diário de comercializa-
ção de produtos agrícolas locais. A reno-
vação da EN15 vai melhorar a imagem da 
cidade, nomeadamente da sua entrada 
sul. Um projecto longo tempo adiado, 
mas enfim presente. Nem tudo o que se 
fez e faz em Penafiel é perfeito, longe dis-
so. Mas o contraste parece-me evidente. 
Ou não será?
Recentemente o Provedor da Misericór-
dia de Paredes referia que não havia ini-
ciativa cultural em Paredes, nomeada-
mente no Palacete da Granja. Concordo 
em absoluto. Mas também não há bom 
gosto, iniciativa, associativismo, autono-
mia na criatividade da sociedade. Não há 
actividade desportiva e cultural diversi-
ficada. Há uma atrofia que reduz a activi-
dade empresarial e a menoriza. 

Acuso todos os responsáveis locais, os que 
ostentam tantas vezes a legitimidade de-
mocrática, de um laxismo que deixa acon-
tecer a realidade do pavilhão gimnodes-
portivo, da piscina, do campo de futebol, do 
acampamento cigano, do espaço da antiga 
Junta de Freguesia. São cúmplices de um 
marasmo que se prolonga, ano a ano, man-
dato a mandato. De vez em quando surge 
um papel com iniciativas teóricas, umas 
vezes é a Casa da Juventude, outras vezes é 
o Golfe, outras vezes um curso de pilota-
gem e simulador virtual de voo, outras ve-
zes é isso ou nada. Paredes tem uma des-
prestigiante feira de quinquilharia ao 
Domingo. 
A cidade tem referências culturais, gastro-
nómicas ou arquitectónicas, espaços ver-
des de referência, comércio de qualidade? 
Sim ou não? E os habitantes orgulham-se 
da sua cidade? Sim ou não? Quem quiser 
dizer algo, que o diga.

Não há mal que sempre 
dure, nem bem que
não se acabe 

Nas ultimas semanas 
temos sido brindados 
com muitas manifes-

tações de desagrado, por parte 
de muitas escolas e colégios 
privados, que dessa forma 
protestam e demonstram o 
seu desacordo relativamente 
ao corte do financiamento es-
tatal, para a admissão/forma-
ção de novas turmas e alunos, 
já a partir do próximo ano 
letivo.
Pela informação que tenho re-
colhido, quer através dos noti-
ciários televisivos, de artigos 
de opinião ou de declarações 
dos diretamente interessados, 
tenho visto diferentes pontos 
de vista, de um lado a parte 
mais dolorosa da questão co-
mo seja o desemprego de al-
guns professores e dos auxilia-
res de educação, mas, por ou-
t ro  l a d o  n ã o  é  p o s s íve l 
continuar a manter essas par-
cerias, quando existem esco-
las publicas, que na sua gene-
ralidade já apresentam boas 
condições para uma aprendi-
zagem de qualidade, a curta 
distancia, e com Professores 
f o r m a d o s  n a s  m e s m a s 
Universidades.
Assim, impõe-se uma pergun-
ta, qual é o sector de atividade, 
com exceção da Banca (e que 
exceção), que para se manter 
em funcionamento, terá que 
ser a custa dos impostos de 
todos? 
Não existe razão para não ser 
alterado o atual regime, e 
mais, tem vindo a lume fortes 
suspeitas, de existirem grupos 
no sector da educação, que 
possuem vários estabeleci-
mentos de ensino privados, 
que à custa de receberem mui-

tos milhões de euros, vindos 
diretamente do orçamento 
geral do estado, tem constituí-
do fortunas faraónicas, para 
receber e beneficiar uns quan-
tos, temos todos que pagar, ou 
seja enquanto uns enchem a 
barriga, os outros só arrotam.
Claro que pode e deve haver 
ensino privado, eu próprio 
frequentei um estabeleci-
mento de ensino superior 
privado, e por uma questão 
de economia, pois gastava 
mais estando deslocado do 
meu Distrito, do que pagar as 
propinas mensais, mas essa 
opção tem que ser feita à cus-
ta de cada um, e se existe 
oferta publica de qualidade, 
como é o caso, não há razão 
para sobrecarregar mais o 
erário publico.

E como estamos numa época 
de manifestações, não possa 
alhear-me, mesmo com gran-
de tristeza minha, das mani-
festações de fervor clubístico, 
que temos sido brindados nas 
ultimas semanas com o apura-
mentos dos campeões e ven-
cedores das competições fute-
bolísticas que existem em 
Portugal, onde a polémica co-
mo de costume está presente, 
mas que não impediu a con-
quista do Tri, e a alegria dos 
vencedores, no futebol como 
na politica, o que conta é o re-
sultado final, se bem que agora 
na politica quem vence já nem 
sempre governa, e no futebol 
se assim fosse, era só juntar os 
pontos do segundo e terceiro, 
e seria assim possível apurar 
outro campeão.

Por
Rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

O presidente de todos os Portugueses

PUB

a postura impoluta e independente.
Com ele sabemos que não há inte-

resses ocultos, nem contas na Suíça, 
porque o que o move não é o enri-
quecimento pessoal, monetariamen-
te falando, mas o enriquecimento 
como ser humano e como português. 
É claro que tem o seu estilo e vê-se 
que gosta das luzes da ribalta, mas ao 
mesmo tempo tem um timing mediá-
tico impecável, que lhe permite apa-
recer no Jornal da Tarde a fazer vo-
luntariado num lar da terceira idade 
em Cascais e no Jornal da Noite a ver 
o Estoril Open, por exemplo.

Apesar de gostar de aparecer, sa-
be aparecer discretamente, sem ala-
ridos nem tiques pomposos que es-
tão ligados à função que exerce, e 
desta forma consegue mostrar o país 
em todas as suas vertentes e a popu-
lação portuguesa com todas as suas 
idiossincrasias

E isto é que é ser um grande presi-
dente. Estar onde se deve, e falar 
sempre que necessário. Ir só a even-

tos de determinado perfil, e só se 
pronunciar em discursos excessiva-
mente institucionais não ajuda nin-
guém, e só serve para criar ainda 
mais confusão. Infelizmente, o presi-
dente anterior apresentava-se assim 
porque, na minha opinião, nunca 
compreendeu bem o português co-
mum, o que em última instância só o 
prejudicou.

 E nisso, Marcelo é infalível. É um 
agregador por Natureza, e para mim 
é histórico termos a sorte de ter uma 
personalidade deste tipo como nos-
so Presidente da República nos tem-
pos que correm.

E já agora, todos os que exercem 
cargos públicos (políticos ou técni-
cos, no Poder Central ou no Poder 
Local, tenham sido nomeados ou 
eleitos), deviam aprender com Mar-
celo Rebelo de Sousa o significado da 
frase “Servir o Estado”, que infeliz-
mente para essas pessoas se traduz 
por “servir-se do Estado”.

Bem haja, Presidente!
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DespoRto

José Mota ao fazer subir o 
Feirense à I Liga é um dos ven-
cedores da época futebolística 
que está a chegar ao fim. O trei-
nador natural de Lordelo, elei-
to este ano figura prestígio no 
concelho de Paredes, a nove 
jornadas do fim do campeona-
to da II Liga pegou no Feirense 
e ainda foi a tempo de devolver 
a equipa da terra das fogaças 
ao convívio dos grandes do fu-
tebol português.

Cinco dias após a festa da 
manutenção, José Mota, foi 
premiado com um novo con-
trato de dois anos, mantendo-
se, assim, no comando técnico 
do Feirense, tal como havia 
feito aquando das duas ante-

riores subidas com o FC Paços 
de Ferreira. “O acordo com o 
Feirense foi fácil de concreti-
zar. Estou num clube com con-
fiança e determinação, e isso 
foi um grande impulso para 
dar continuidade ao meu tra-
balho no clube”, disse José 
Mota.

O técnico lordelense, sem 
esquecer o trabalho do seu an-
tecessor Pepa, lembra que 
“quando tomei conta da equi-
pa estávamos em sexto lugar, a 
muitos pontos dos lugares da 
subida. Conseguimos o que 
pretendíamos, obrigado a to-
dos e parabéns”, precisou.

 “Tive a felicidade de rece-
ber um grupo fantástico, que 

tinha ambição e, nos momen-
tos difíceis, sempre acreditou. 
A minha preocupação, nas pa-
lavras que lhes fui dirigindo, foi 
fazer-lhes sentir que tinham 

qualidade para viver este dia, 
no sentido de valorizar, de 
acreditar que este dia podia 
c h e g a r,  c o m o  c h e g o u ”, 
concluiu.

PUB

Divisão de Elite 

campeonatos DistRitais Da aFp

Jornada 35 – dia 15 maio 
União Paredes..................................................1 Baião  ....................................................................... 1
Aliados Lordelo ...............................................2 Leça .......................................................................... 1
Aliança de Gandra ..........................................2 Perafita ................................................................... 1
S. Pedro da Cova ..............................................0 Rebordosa ............................................................. 3

Jornada 36 – dia 21 maio
Oliv. Douro .........................................................3 União Paredes ..................................................... 1
Perafita ..............................................................  2 Aliados Lordelo .................................................. 0
Barrosas .............................................................0 Aliança de Gandra .............................................. 2
Rebordosa .........................................................2 AD Grijó .................................................................. 0

Classificação após jornada 36
1º Aliança de Gandra  .............................................................................................................. 83 pontos
2º Rebordosa AC ....................................................................................................................... 77 p
3º Valadares  ............................................................................................................................... 75 p
4º União Paredes ...................................................................................................................... 63 p
7º Aliados FC Lordelo ............................................................................................................. 52 p

    joRnaDas Da pRóxima quinzena
 Jornadas da próxima quinzena
Jornada 37 – dia 5 junho
União Paredes  - FC Vilarinho
Aliados FC  Lordelo – Barrosas
Aliança de Gandra – Rebordosa

Jornada 38 (ultima) – dia 12 junho
Candal – União Paredes
Rebordosa –  Aliados FC Lordelo
S. Pedro da Cova – Aliança Gandra

sala de imprensa

Fundado em 1966, o 
Rebordosa Atlético 
Clube (RAC), está a 

comemorar 50 anos de fute-
bol. Meio século de vida re-
pleto de muitas peripécias 
d a  v i d a  d e s t a  p o p u l a r 
coletividade. 

No passado dia 20 de 
Maio a direção do clube não 
quis deixar em branco a da-
ta oficial do aniversário e 
iniciou o dia com o hastear 
das bandeiras no Estádio 
Manuel Moreira ao som de 
50 bombas pirotécnicas.  

Uma Missa solene evo-
cou a memória de Diretores 
e Sócios já falecidos.

De seguida realizou-se 
um jantar de confraterniza-
ção num restaurante da ci-
dade que reuniu os corpos 
diretivos de várias associa-
ções de Rebordosa. No final 
cantaram-se os parabéns ao 
RAC. 

“o Rac mantém-se 
Fiel às suas 
tRaDições”.
O Rebordosa iniciou ati-

vidade em todos os escalões 
de futebol no Estádio Fer-
nando Santos. Foi ali que 

sócios e simpatizantes tes-
temunharam a subida de 
divisão do Rebordosa. 

Ao longo dos últimos 
anos projetos como a cons-
trução do Novo Complexo 
Desportivo para o clube, 

consolidaram-se. Atual-
mente está em curso a fina-
lização de mais um campo 
sintético e a construção da 
bancada para que os pais 
dos jovens atletas possam 
assistir aos jogos.

Paulo Pinheiro | texto

Aniversário. Coletividade vive época de festa e pode ser premiada com a subida aos campeona-
tos nacionais de futebol. 

Rebordosa Atlético Clube 
festeja 50 anos

José Mota soma mais uma subida à I Liga

calica
Treinador do Rebordosa

Estamos a passar um bom momento é impor-
tante ganhar até porque estamos dentro dos 
nossos objetivos para subir de divisão. Há que 
acreditar até ao fim. Foram dois jogos difíceis 
mas estivemos a um nível muito elevado. No 

próximo jogo em Grandra, temos 15 dias para preparar o jogo 
encarando a partida da mesma forma para alcançarmos os 
dois pontos.

euRico couto
Treinador do União de Paredes

Estamos no fim do campeonato é normal o 
relaxamento e é difícil obter-se o mesmo 
rendimento. Também é um período para ro-
dar o plantel fazendo novas experiências pa-
ra preparar o futuro. Se continuo em Pare-

des? Ainda não está decidido. Sinto-me bem aqui. Natural-
mente que há uma ou outra proposta, faz parte do jogo, mas 
temos aguardar.

juvenal bRanDão
Treinador do Aliados de Lordelo

Ganhamos ao Leça e só nos passava pela cabe-
ça ganhar em Perafita mas perdemos, num jo-
go em que criamos oportunidades suficientes 
para ganharmos de forma tranquila. Falta-nos 
duas vitórias. Esta paragem no campeonato é 

incompreensível e não beneficia ninguém. Parabéns a quem já 
garantiu os seus objetivos. 
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A cidade de Paredes 
voltou a demonstrar por-
que é, no exterior, apelida-
da de “capital do Benfica a 
norte” do país. No jogo do 
título da I Liga com o Na-
cional da Madeira, milha-
res de benfiquistas abeira-
ram-se da Casa do Benfica 
de Paredes para assistir ao 

jogo do tricampeonato. O 
previsível elevado afluxo 
de adeptos encarnados le-
vou a que fosse cortado o 
trânsito na rua dos Des-
portos e aí fosse montado 
um écran gigante que pro-
jetou a festa a partir do Es-
tádio da Luz. Mais tarde a 
multidão, em êxtase, es-
tendeu-se à rotunda 25 de 
Abril. O resultado é o que 
as imagens ilustram.

Amaro Antunes foi séti-
mo classificado no GP Inter-
nacional Beiras e Serra da 

Estrela. O ciclista do Paredes 
Rota dos Moveis foi o melhor 
da equipa a 3.14 minutos do 

vencedor Joni Brandão da 
Efapel. Na geral por equipas, 
o Paredes Rota dos Móveis 

ficou em 3º lugar a 5.27 mi-
nutos do vencedor o W52/
FC Porto.

DespoRto

O atleta António Sousa 
recuperou o primeiro 
posto do ranking de 

melhor atleta de BTT da catego-
ria master 40, após disputa da 
derradeira prova da Taça Cyclin’ 
Portugal de XCO, que se realizou 
no Fundão. Para além de Sousa, 
a ProRebordosa teve em Antó-
nio Silva (master 50) o outro 
vencedor do dia, enquanto a 
estoniana Maaris Meier (elite) 
quedou-se pela quarta posição. 
A formação paredense subiu 
ainda ao pódio para receber o 
troféu relativo ao 3º lugar da 
classificação geral por equipas.

Em virtude dos inúmeros tí-
tulos que ostenta, António Sou-

sa é uma das figuras de proa da 
ProRebordosa. No Fundão deu 
mais uma prova das suas capa-
cidades técnicas e físicas, supe-
rando a concorrência de forma 
a não deixar dúvidas, ainda que 
o mesmo não seja sinónimo de 
facilidades.

“O BTT está servido de exce-
lentes atletas e é notório, cada 
vez mais, que a procura da vitó-
ria está na mente de todos. Eu já 
estive na liderança do ranking 
da minha categoria, acabei por 
perdê-la, mas fui para o Fundão 
com o intuito de vencer. Não foi 
nada fácil, mas dei o meu me-
lhor para voltar a ser o primei-
ro. Naturalmente que quero 
sempre fazer mais em prol da 
equipa que represento, pois é 
isso que esperam de mim”, disse 

o categorizado atleta, que, em 
boa verdade, continua a ser 
considerado o melhor master 
40. Já a estoniana Maaris Meier, 
que no Fundão falhou o pódio – 
o que não é muito comum – aca-
bou por ser “surpreendida” pe-
lo efeito do desgaste físico sofri-
do com a sua participação no 
recente Campeonato da Euro-
pa, realizado na Suécia.

“As provas são muito duras e 
é evidente que não é fácil estar 
sempre ao mais alto nível. A pis-
ta do Fundão estava bastante 
enlameada e todos os atletas 
que terminaram a prova fize-
ram-no em grande esforço. Eu 
dei tudo o que pude, mas reco-
nheço que fui incapaz de lutar 
pelos lugares cimeiros. Contu-
do, concluí na quarta posição, o 

que já foi muito bom, pois senti 
o desgaste provocado pela com-
petição que disputei, ao mais 
alto nível, na Suécia”, sentenciou 
Maaris Meier.

época paRa 
mais taRDe RecoRDaR
Esta está a ser uma tempora-

da recheada de sucessos para a 
coletividade de Paredes, presi-
dida por Paulo Azevedo, função 
que acumula com a de atleta da 
categoria master 40. “Temos 
vindo a desenvolver um traba-
lho muito sério e creio que os 
resultados estão à vista. Os nos-
sos atletas vêm marcando pre-
sença em todos os pódios, o que 
atesta bem as suas imensas qua-
lidades” sublinhou o responsá-
vel pelo clube de Paredes.

António Orlando | texto

António Orlando | texto

bicicletas. ProRebordosa continua a somar pódios.  Direção da coletividades justifica o sucesso 
com a seriedade no trabalho

António Sousa recupera 
1º lugar do ranking

Torneio de Karaté 
entre localidades em Cête

Paredes, a capital dos  
benfiquistas virada a norte 

Paredes Rota dos Móveis cumpriu no GP 
Internacional das Beiras e Serra da Estrela

No próximo dia 10 de Ju-
nho, a Associação de Karate-
cas do Vale do Sousa (A.K.
V.S) irá realizar um torneio 
que terá lugar no Pavilhão 
do Centro Escolar de Cête.

As seis escolas que parti-
ciparão neste torneio são 
das localidades de Baltar, 
Capela, Cête, Galegos, Laga-
res e Vandoma, e tem, no seu 
conjunto, cerca de 90 atletas 
federados e 30 dirigentes, 
incluindo, além do diretor 
técnico, cinco treinadores 
credenciados e 18 árbitros.

“Esta iniciativa tem por 
objetivo o desenvolvimento 

e a promoção do Karaté, ati-
vidade que apresenta exce-
lentes benefícios para o cor-
po e a mente, realçando-se o 
fortalecimento físico, a dis-
ciplina, o autocontrolo e a 
perseverança”, explica fonte 
da organização.

O torneio com inicio 
agendado para as nove ho-
ras terá a manhã preenchi-
da com provas de kata e a 
tarde com provas de kumité, 
com atletas inscritos desde 
os 4 até aos 17 anos de 
idade.

No final do torneio serão 
entregues as medalhas.

Fo
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os nossos empResáRios

Bag’ Store é o nome da 
nova loja do concelho 
de Paredes que ten-

ciona surpreender todas as 
mulheres, com as melhores 
malas, acessórios de moda e 
artigos de bijuteria. 

Localizada no Lugar da 
Feira, em Baltar, a Bag’Store 
pretende ser uma loja de re-
ferência ao nível concelhio, 
possibilitando levar até aos 
consumidores, os melhores 
produtos, com a melhor qua-

lidade, através da prestação 
de um serviço de excelência. 

Na loja - inaugurada a 23 
de abril, poderá, ainda, en-
contrar-se todo o tipo de ar-
tigos como malas de senho-
ra, carteiras de homem, ma-
las de viagem, brincos, 
lenços, pulseiras, colares, 
cintos, carteiras e calçado de 
senhora. 

Miguel Vieira, Rufel, Pri-
madona, Agata Ruiz de la 
Prada, Lois, Mundi, Sapatos 

Pedicaty, Peditelmy, Charca, 
Malas de Viagem Samsonit  e 
American Tourister são, ain-
da, alguns dos nomes de 
marcas com registo pre-
mium que a Bag’ Store tem 
para oferecer aos pareden-
ses. Refira-se que a loja se 
encontra aberta de segunda 
a sábado, das 9h30 às 12h30 
e das 14h00 às 20h00. Fran-
cisco Alves é o Nosso Empre-
sário, coadjuvado pela cara 
metade, Madalena Martins.

Empresa. Jovem empresário de Rebordosa arrisca no mercado de 
acessórios com negócio na vila de Baltar. 

Glamour usa 
Bag´Store
Glamour usa 
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

Telefs. 255 613 431/2 - 707 201 131 | Fax 255 613 433 
precur-clinica@sapo.pt | clinica@precur.com

►MEDICINA E REABILITAÇÃO DESPORTIVA
►ANÁLISES CLÍNICAS
►ELECTROCARDIOLOGIA
►CLÍNICA GERAL ►SINISTROS
►TERAPIA DA FALA
►PSICOLOGIA CLÍNICA
►NUTRIÇÃO ►OTORRINO
►PEDIATRIA ►ORTOPEDIA
►ENFERMAGEM PERMANENTE AO DOMICÍLIO
►TRATAMENTOS CORPORAIS E DE ROSTO
►CABELEIREIRO ►PODOLOGIA
►MASSAGENS ►ACUPULTURA

►SHIATSU (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
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www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

Av. José Júlio, 47 | Edifício Tem-Tem
Lojas A-B | 4560-547 PENAFIEL

Telefs.: 255 713 787 / 9 | Fax: 255 711 671
geral@a-inovadora.com

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Lua Mística

Chás, defumadouro, velas, banhos,
imagens, budas e outros

Especialidades em produtos esotéricos

JUNTO À ESTAÇÃO
Tel.: 255 100 483  |  Telm.: 938 547 448

CONSULTAS DE TARÔT CIGANO

■fabrico e colocação de resguardo
■chuveiros vidros temperados ■laminados
■duplos ■espelhos ■guardas para escadarias 
■toda a transformação em vidro ■curvos ■rincon 
■foscagem ■pios casa banho

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt

Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

ASSISTÊNCIA AO DOMÍCILIO
TEL.: 224 155 166 | TELM.: 964 255 485

Av. Bombeiros Voluntários 110 | 4585-015 BALTAR
email.: lojapowerfi x@gmail.com

Reparação e venda de eletrodomésticos

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00
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DiveRsos

Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

O SEU NEGÓCIO É O NOSSO DESAFIO!...
Solucionamos os seus problemas

A LUSOCONTA tem ao seu dispor soluções personalizadas, oferecendo um serviço de qualidade, 
uma equipa dinâmica e empenhada em conseguir o sucesso para a sua empresa.
Deixe as suas preocupações com a LUSOCONTA.

RUI CUNHARUI CUNHA

PUB

Elias músico de Rebordo-
sa apresentou, no dia 19 de 
maio, o seu álbum “Talvez 
queiras ficar” na Casa da Mu-
sica, no Porto. Dois dias de-
pois remou a Lisboa para 
idêntico concerto no estúdio 
Time Out. No duplo concerto 
Elias interpretou as suas 
canções com alma, sem se-
rem fadistas, com poesia, 
sem serem difíceis, com 
ideias novas, sem serem 
complicadas. O cantor já ti-
nha dado um ar da sua graça 
com temas como Cientista 

Profissional ou Quem te Dis-
se? mas na sua bagagem há 

muitas outras pérolas. Basta 
por o CD a tocar. 

O Rotary Club de Pare-
des vai promover uma ho-
menagem profissional a 
Aníbal Augusto de Barros 

Ruão. A homenagem vai 
acontecer, nesta sexta-fei-
ra, dia 27, às 20 h na Casa 
do Castello, em Parada de 

Todeia. A Aníbal Ruão foi, 
entre outros, proprietário 
do jornal  Progresso de 
Paredes.

Elias filho da Pop brilhou  
na Casa da Musica

Homenagem a Barros Ruão

MUITO IMPORTANTE

Então faça-o quanto antes... Venha visitar-nos na

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B

4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o IBAN

PT 50001000003819565000117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

Casa da Música

Time Out 
Lisboa

Fo
to

s:
 D

R
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necRoloGia

FALECEU

DeolinDa maRtins
Da RocHa
Faleceu no dia 23 de Maio, com 79 anos. Era natural de 

Arreigada – Paços de Ferreira e residente na Rua da Costa Verde nº 
86, Lordelo-Paredes. Era casada com José de Sousa.

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

a Família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira 

do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231
/ 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LORDELO

FALECEU

aRtuR joRGe
peReiRa soaRes
Faleceu no dia 13 de Maio, com 83 anos. Era natural de 

Sande - Marco de Canaveses e residente na Rua Dr. José Maria Bra-
gança Ribeiro nº 125, Paredes. Era casado com Ana Dias Henriques.

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

a Família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira 

do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 
/ 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
PAREDES

FALECEU

Rosa De sousa
Faleceu no dia 19 de Maio, com 93 anos. Era natural de 
Bitarães - Paredes e residente na Rua Monte da Vila nº 
68, Paredes. Era Viúva de João Ferreira.

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

a Família
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

�ilho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

 
PAREDES

FALECEU

maRia manuela 
FeRReiRa baRbosa
Faleceu no dia 14 de Maio, com 45 anos. Era natural de 

Castelões de Cepeda - Paredes e residente na Rua Eça de Queirós, 
Novelas-Paredes. Era casada com José Paulo Moreira Martins.

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

a Família
Funerária T. Couto (Gerência de Miguel Teixeira do Couto,

�ilho de Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.
Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

 
NOVELAS

FALECEU

maRia Da conceição 
oliveiRa lopes
Faleceu no dia 16 de Maio, com 86 anos. Era natural e 

residente em Gondalães – Paredes. Era viúva de António de Oliveira 
Costa.

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

a Família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
GONDALÃES

FALECEU

maRia De Fátima
De jesus miRanDa
Faleceu no dia 23 de Maio, com 71 anos. Era natural da 

Sé – Porto e residente em Beire - Paredes. Era casada com Joaquim 
Fernando Rodrigues Leitão.

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

a Família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
BEIRE

FALECEU

belmiRo De sousa
e silva
Faleceu no dia 13 de Maio, com 79 anos. Era natural 

de Paços de Sousa - Pena�iel e residente em Louredo, Paredes. Era 
casado com Justina do Rosário da Rocha Pacheco..

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

a Família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
LOUREDO

FALECEU

albeRto
FReiRe baRbosa
Faleceu no dia 20 de Maio, com 65 anos. Era natural de 

Beire – Paredes e residente em Nespereira, Lousada. Era casado 
com Ana de Fátima Oliveira Pinto.

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

a Família
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos)

Telf. 255782338 - 919740349
 
NESPEREIRA

FALECEU

maRia Da conceição 
GlóRia De caRvalHo
Faleceu no dia 15 de Maio, com 84 anos. Era natural 

de Vila Cova de Carros - Paredes e residente na Rua do Calvário nº 
125, Mouriz, Paredes. Era viúva de António Moreira Gomes.

aGRaDecimento
Seus �ilhos, noras, genros, netos e demais família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à 
sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram ende-
reçadas aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa 
de 7.º dia da sua ente querida Maria da Conceição.

a Família
Funerária Val de Sousa Lda.

(Gerência de José Paulo Couto - Vilela, Paredes)
Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537

 
MOURIZ

Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

www.tcoutoagenciafuneraria.pt
E-mail: geral@tcoutoagenciafuneraria.pt

Tlf. 255 777 264  |  Fax. 255 785 099  |  Tlm. 917 245 839

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943
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DiveRsos

FALECEU

maRia caRolina
Da costa oliveiRa
Faleceu no dia 13 de Maio, com 83 anos. Era natural de 

Roriz – Santo Tirso e residente na Rua Rio Ferreira nº 62, Lordelo
-Paredes. Era viúva de Agostinho da Costa Sousa.

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

a Família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira

do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231
/ 224 442 920 * Tlm. 917 571 915/ 919515181

 
LORDELO

Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

agência Funerária
patrícia brito & silva lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

combustível ao Domicílio
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
t.: 255 393 140

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

Rua Dr. José Leite Vasconcelos, Nº. 6
4580-198 PAREDES
Tel.: 255 783 206   •   Tlm.: 910 765 898
www.facebook.com/churrasqueiracentraldasaudade

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodepaReDes"
apresenta sentidas condolências

BARREIRAS
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
Tel.: 255 781 798

SEXTAS E SÁBADOS MÚSICA AO VIVO
GRANDES SUCESSOS    |    ANIMAÇÕES

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

AGENDA
cultuRal Do concelHo De 
paReDes  /  mai

loRDelo
25 junho
21.30 horas | Auditório A LORD | XVII OR-
FLORD com Orfeões de Recardães- Águe-
da, Coral Polifónico Queixumedes de Rio 
– Pontevedra e Fundação A LORD

exposição
Até 29 julho
De segunda a sexta-feira em horário de 
expediente | Auditório da Fundação A 
LORD | Desenho e Escultura do Mestre Jo-
sé Rodrigues

livRos 
De 1 a 4 junho
Segunda a Sábado  | Museu A LORD |  Feira 
do Livro
Dias 1,3 e 9 junho
10h| Biblioteca A LORD| Historias de En-
cantar | Trincas – O Monstro dos Livros 

escRitoR Do mÊs 
Biblioteca A LORD | José Régio 

WoRKsHop
Dia 2 junho 
10h | Biblioteca A LORD | Workshop de 
Ilustração com Rosário Nunes

cinema
Dias 7 junho, 14, 21 e 28
10.30 h |  Mínimos 
Dia  7 junho
15 h | À Noite no Museu 2

ateliÊs
De 13 a 30 junho
Ateliês nas férias de Verão

paReDes (ciDaDe)
Dias 9,10,11 e 12 junho
Praça José Guilherme I Mostra Associati-
va, com a presença das associações do 
concelho

exposição
Até 31 maio
09h-18.30 horas dias úteis; sábados das 
09h-13h| Biblioteca Municipal | Como Ve-
mos e Sentimos, da autoria alunos da Uni-
versidade Sénior Rotary Paredes 

paReDes (concelHo)
bitaRães 
Dias 3,4,5 junho
Largo da N.Srª Chãos | IV Feira de 
Artesanato

HoRa Do conto
Dia 31 maio
10.30 h e 16h | Jardins de Infância e EB1 | 
A Fada Oriana de Sophia de Mello Brey-
ner Andresen

leituRas 
Todas as segundas feiras 
Manhã - 10h| tarde 15h | “A leitura não 
tem idade” por técnicos da biblioteca nas 
IPSS| Inscrições: biblioteca@cm-pare-
des.pt/255 788 776



Diretor: Vasco Ribeiro  |  editor: António Orlando (CP3057)  |  propriedade:  UNI - COMUNICAÇÃO, S.A. | contribuinte: 505738058  |  tiragem: 4.750 exemplares / edição. assinatura anual: Nacional €17,50 | Estrangeiro €24,00
número de depósito legal: 2164/83 | Registada no I.C.S. com o nº.  100077  |  morada: Administração, Redação e Publicidade: Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B | 4580-873 Paredes
contactos: Tel.: 255 781 520  jornalprogresso@gmail.com  |  jornalp  rogresso.publicidade@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt  |  Design e paginação: Pedro Cunha  |  Redação: António Orlando
colaboradores: Alexandre Almeida, Cristiano Ribeiro, Gonçalo Ribeiro, Joaq uim Neves, Rui Silva e Paulo Silva  |  correspondentes: Cristiano Marques, Jorge Jorge, Paulo Pinheiro, Faustino Sousa, António Oliveira, Saul Ferreira, 
Albertino Silva e Sara Leal, Victor Pereira e Arlindo Lourenço |  impressão: Nav  eprinter, Indústria Grá�ica do Norte, S.A. Lugar da Pinta, km 7,5. EN 14 - Maia. Telef. 229 411 085. Fax. 229 411 084

�icha
técnicaÚLTIMA27mai’16www.oprogressodeparedes.com.pt

jornaloprogresso@gmail.com

Seja assinante do Progresso de Paredes

Assinatura

cupão de assinatura
nome    

moRaDa      

cóDiGo postal         localiDaDe         país         teleFone    

pRoFissão         Data De nascimento          /        /      nº contRibuinte    

iban       PT   50001000003819565000117

Junto envio cheque/vale postal        no valor de €17.50 (Portugal), €24 (Estrangeiro). Emitido à ordem de UNI-Comu-

nicação, S.A., para pagamento da minha assinatura anual do Jornal “O Progresso de Paredes” (renovável anualmente, salvo indicação contrária).

Contactos
Praça Capitão Torres Meireles, n.º 30 | 2.º Andar - Sala B

4580 - 873 PAREDES  |  Telef.: 255 781 520
jornalprogresso@gmail.com  |  www.progressodeparedes.com.pt

Avenida Bombeiros Voluntários de Baltar    |    Telm.: 919 983 139 email.: bagstorefm@gmail.com


