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EDITORIAL/OPINIÃO

HILÁRIA MACHADO

Nutricionista de Vilela no Centro Médico 
e de Enfermagem de Paços de Ferreira

O pão engorda? Os produtos 
"light" são melhores opções? De-
ve-se beber leite? A água às refei-
ções engorda? Os ovos aumentam 
o colesterol? Deve-se evitar pro-
dutos com glúten?

Estes são apenas alguns exem-
plos de perguntas que surgem fre-
quentemente no mundo da ali-
mentação. A verdade é que todas 
as pessoas têm uma opinião sobre 
a alimentação e nem sempre o que 
se ouve é o mais correto, favore-
cendo assim a aparecimento de 
mitos alimentares. É cada vez mais 
frequente as pessoas entrarem na 
consulta de nutrição com uma opi-
nião formada em relação a deter-
minado assunto, muito seguras do 
que dizem porque leram na inter-
net, estava inscrito na embalagem 
de um produto alimentar ou por-
que o amigo disse, o que nem sem-
pre corresponde à verdade.

Na verdade, tudo engorda se 
não for ingerido com moderação! E 
pegando no exemplo do pão, o pro-
blema não é o pão por si só, mas sim 
a quantidade consumida, e ainda o 
recheio que lhe é adicionado. É 
completamente diferente comer 
um pão de centeio de padaria 
(constituído por farinha de centeio, 
fermento, água e sal) ou um pão 
processado, com um elevado tem-
po de prateleira (para além dos in-
gredientes básicos, contem gordu-
ra, açúcar e aditivos alimentares). 

É extremamente importante 
que não nos deixemos levar pelo 
“ouvi dizer que” ou “na embalagem 
diz que”. Como já foi referido, nem 
toda a informação que circula so-
bre alimentação (que é muita) é fi-
dedigna. Na dúvida, consulte um 
Nutricionista.

Mitos 
Alimentares

       TRIBUTO …

T
er amigos que nos respeitam e por 
quem nós damos tudo por eles, é um 
privilégio. Recordo uma verdadeira 

amiga, que conheci há mais de cinquenta 
anos, casada com o meu amigo João da Ro-
cha, à época dono da Foto Paredense. Tra-
ta-se da Prof.ª Maria Josefina da Silva Ma-
chado, que conheci quando vim morar para 
Paredes. Natural do Concelho de Lousada, 
passou a residir em Paredes desde muito 
nova. Filha de dois Professores, Eurico Ma-
chado e Eva Augusta, adquiriu a sua primei-
ra formação num colégio e frequentou o 
Curso do Magistério Primário, que concluiu 
aos 17 anos, com elevada classificação e re-
cebeu rasgados elogios pelo corpo docente. 
Começou a lecionar aos 18 anos. Quando a 
maioridade era aos 21 anos, já a Sr.ª Prof.ª 
Josefina era responsável por uma Escola 
havia três anos. A sua fama de excelente 
professora começou em Louredo, onde era 
estimada pelos alunos e suas famílias. Te-

nho a experiência pessoal da for-
ma serena e eficiente como tratou 
dos aspetos formais para poder 
receber o meu filho fora do prazo 
de matrícula, depois de regressar-
mos da minha comissão militar em 
Moçambique. Entre nós criou-se 
uma profunda amizade, admira-
ção e estima. Ele, hoje doutorado, 
nunca esqueceu a sua base de for-
mação, ministrada pela excelente Prof.ª Jo-
sefina. Para além do seu magistério, foi 
Coordenadora de Voluntariado no Serviço 
de Obstetrícia do Centro Hospitalar do Va-
le do Sousa, em Paredes, vindo a ser galar-
doada com o “V” em Ouro, pela Câmara 
Municipal de Paredes, pelo meritório servi-
ço prestado aos doentes. Só deixou esta 
prestação por motivo de saúde, com triste-
za para todos os que com ela lidaram e que 
ela serviu de forma voluntária. Casada aos 
24 anos, viúva aos 50, com 6 filhos a seu car-

go (Maria Dulce, Maria Eugénia, 
Maria João, Maria Helena, Euri-
co Manuel, e Helena Paula), só se 
reformou aos 66 anos como 
bem-conceituada Professora, 
rejeitando as regalias de funcio-
nária pública para se desligar 
mais cedo do serviço por conta-
gem do tempo de serviço. Foi 
uma mãe muito atenta, dedicada 

e conduziu os seus filhos de forma a triunfa-
rem profissionalmente por si próprios, co-
mo prova de quem soube lutar com dignida-
de. Com gosto, dedicou com profundidade 
todo o seu saber aos seus alunos e conjugou 
a formação com o dever de educar pelas pa-
lavras e não de outra forma, o que a tornou 
altamente respeitada e amada. Partiu sere-
namente, depois de doença prolongada, 
deixando uma fantástica descendência, 
bem como centenas de amigos,  com 
saudade.

Prof.ª Maria Josefina da Silva Machado

POR: GASTÃO MOREIRA

C
onforme prometido no úl-
timo editorial, hoje preten-
dia falar do roçar e do de-

vastar do mato que tínhamos de fazer 
até dia 15 de março.

Pretendia dizer que achava uma 
iniquidade que a pedagogia e educa-
ção cívica do Povo se fizesse à LEI DA 
MULTA, ou seja, que a mensagem da 
necessidade de prevenir incêndios, 
em que manter as matas limpas é uma 
das partes fundamentais, não passas-
se para os destinatários pela sua bon-
dade intrínseca, pelo exemplo, mas 
por ter associado à mensagem: VAIS 
SER MULTADO!

Não me parecia saudável que o 
papel do Estado que, na minha opi-

nião, é o grande culpado pela tragédia 
que ano após ano se passa, assim tão 
facilmente se ilibasse.

E também ia criticar este transfe-
rir confuso da tarefa da limpeza, e da 
má explicitação do que se pretende 
limpar, para os particulatres pois o 
resultado iria ser a implementação de 
uma “política de terra queimada”.

Expressão um pouco incoerente 
mas feliz pois se utiliza para exprimir 
a razia total de um território feita pe-
los autóctones para não permitir 
abastecimento a um exército invasor 
à custa dos recursos da terra 
invadida.

De facto confiar a limpeza da ve-
getação a pessoas que se ameaça 
com multas caso não limpem o sufi-
ciente é convidá-las a cortar tudo: o 
necessário e o desnevecessário.

Mas afinal estava enganado quan-
to às intenções do Governo. A reser-
va mental do governo era e sempre 

foi outra: O Governo nunca teve in-
tenção de multar.

Mas também nunca teve intenção 
de fazer.

A única coisa que o governo quer é 
que na fotografia que lhe seja tirada 
após a época de incêndios esteja sem-
pre a fitar-nos com um grande sorriso 
na cara.

Quer o cenário por trás seja verde, 
quer seja cinza.

Tipicamente à político, se houver 
desgraça, sempre nos dirá: “Havia um 
instrmento fundamental – as MUL-
TAS – que eram a forma de tornar efi-
caz a minha solução para evitar incên-
dios mantendo as matas limpas”

“Não quiseram as multas, mas eu 
mandei limpar na mesma, o Povo é 
que não o quis fazer”.

Esquece-se é que o Povo já tem, há 
muito tempo, uma resposta pronta 
para isso: Quem quer faz, quem não 
quer manda.

Por
VASCO
RIBEIRO

Diretor

EDITORIAL

Contra os fogos, a política de terra queimada
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A semana de 12 a 16 de 
março foi uma data muito es-
pecial para os alunos da Es-
cola Básica e Secundária de 
Rebordosa. 

Alunos, professores, en-
carregados de Educação, e 
outros convidados ligados à 
comunidade escolar estive-
ram presentes e assistiram às 
Palestras sobre Literacia Fi-
nanceira em que os oradores 

são alunos de duas turmas do 
6º ano de escolaridade, as 
turmas RA e RB.

Também os workshops e 
as sessões de jogos de litera-
cia financeira foram promo-
vidas pelos alunos, e os jogos 
apresentados resultaram de 
um trabalho em parceria en-
tre alunos, familiares e pro-
fessores.  Estes alunos reali-
zaram, ainda, trabalhos so-

b r e  o  t e m a  n o u t r a s 
disciplinas, estando, por isso, 
expostos na biblioteca. Os 
trabalhos apresentados en-
quadraram-se na comemora-
ção da 7ª semana da Global 
Money Week, uma iniciativa 
da Child & Youth Finance In-
ternational (CYFI), organiza-
ção sem fins lucrativos que 
pretende capacitar jovens de 
todo o mundo tanto no cam-

po social como no campo 
económico.

As atividades de Literacia 
Financeira desenvolvidas es-
tão também divulgadas no 
portal do Plano Nacional de 
Formação Financeira, “Todos 
contam", lançado em 2011, 
pelo Banco de Portugal, Co-
missão do Mercado de Valo-
res Mobiliários e Instituto de 
Seguros de Portugal.

Literacia Financeira na escola de Rebordosa

P
CP e CDS através 
de requerimentos 
parlamentares 

questionaram o Governo so-
bre os problemas da Escola 
Secundária de Rebordosa, 
solicitando nomeadamente 
que a tutela indique o prazo 
das "obras de urgência", com 
as quais recentemente se 
comprometeu.

Os alunos da Escola Se-
cundária de Rebordosa, no 
dia 15 de março, fecharam os 
portões da escola a cadeado 
em protesto contra as más 
condições no edifício. Chove 
nas salas de aula, no refeitório 
e no salão polivalente. A esco-
la só foi aberta com a chegada 
da GNR, que permitiu que um 
funcionário cortasse o cadea-
do que impedia a entrada de 
professores e pessoal auxiliar. 
Mesmo assim, os alunos recu-
saram-se a entrar e mantive-
ram os cânticos de protesto 
no exterior do estabeleci-
mento de ensino.

O presidente da Câmara 
de Paredes, Alexandre Almei-
da, que se reuniu recente-
mente com a secretária de 
Estado da Educação para tra-

tar do assunto, disse, tal como 
já noticiado pelo Progresso 
de Paredes que a tutela pro-
meteu que serão realizadas 
"obras de urgência" nas co-
berturas da escola para aca-
bar com a infiltração de água.

Outras obras mais pro-
fundas na escola terão de ser 
realizadas pela câmara, em-

bora com a promessa de aju-
da financeira por parte do 
Governo, acrescentou o pre-
sidente do município.

Numa visita à escola, a de-
putada do PCP Diana Ferrei-
ra constatou que chove na 
cantina e na biblioteca.

Diana Ferreira afirmou 
ainda estar preocupada com a 

degradação do piso em ma-
deira do pavilhão desportivo, 
onde são observados remen-
dos e lascas que põem em pe-
rigo a segurança dos alunos 
nas aulas de educação física.

A deputada reuniu-se 
com a direção do estabeleci-
mento de ensino e visitou as 
instalações do estabeleci-

mento onde, denunciou, 
nunca foram feitas obras 
desde a entrada em funcio-
namento, há cerca de 30 
anos.

"Os alunos para comerem 
têm de escolher um sítio para 
a chuva não lhes cair em ci-
ma" a propósito da situação 
que observou na cantina. Em 

relação à biblioteca, referiu 
que os computadores tive-
ram de ser retirados para evi-
tar que a água da chuva os 
danificasse.

A parlamentar comunista 
também chamou à atenção 
para o facto de a escola ter 
ainda coberturas com mate-
riais potencialmente perigo-
sos, devido ao amianto.

No estabelecimento estu-
dam mais de mil alunos (do 5º 
ao 12º anos), mas os estudan-
tes do secundário têm de, por 
vezes, ter aulas numa escola 
primária contígua, devido à 
s o b r e l o t a ç ã o  d o 
estabelecimento.

O CDS também requereu 
explicações ao governo, no-
meadamente sobre “qual a 
solução que o Ministério da 
Educação vai dar para que os 
alunos da EB 2,3 e Secundá-
ria de Rebordosa, em Pare-
des, possam fazer as refei-
ções escolares enquanto o 
refeitório não dispõe de con-
dições normais de funciona-
mento” e se “é intenção do 
Ministério da Educação pro-
ceder à remodelação e re-
qualificação do edificado 
deste estabelecimento de 
ensino”, que em 30 anos nun-
ca foi alvo de obras de fundo. 

Partidos acordam para a falta  
de condições na Escola de Rebordosa
EDUCAÇÃO. Chove nas salas de aula, no refeitório e no salão polivalente. Alunos em protesto fecharam a cadeado os portões da 
escola. PCP e CDS questionam Governo.

António Orlando | texto
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U
ma loja de malas 
foi assaltada na 
m a d r u g a d a  d o 

dia 15 de março, em Baltar. 
Os ladrões dispararam um 
tiro de caçadeira contra a 
porta de vidro e entraram na 
loja Bag´s Store. Depois, fur-
taram 150 malas e mochilas 
de reputadas marcas nacio-
nais e internacionais e fugi-
ram sem qualquer entrave.

O assalto ocorreu em 
pleno centro da Vila de Bal-
tar, houve um disparo de 

caçadeira, o alarme da loja 
tocou, mas ninguém da vizi-
nhança se dignou sequer a 
fazer um telefonema para a 
GNR a denunciar o assalto. 

Francisco Alves, 42 anos, 
o proprietário residente em 
Rebordosa, só foi avisado 
do assalto já  o dia tinha 
acordado, quando um jo-
vem que trabalha na locali-
dade  deu conta que algo de 
anormal tinha ocorrido na 
loja das malas.

Cerca das 3.30 horas, um 
habitante de Baltar passou 
na rotunda da Família, nas 
imediações da loja, e viu 

uma carrinha de carga para-
da e com as portas abertas. 
“Estranhou e deu mais uma 
volta à rotunda para ver o 
que se estava a passar. Mas 
um homem encapuzado co-
meçou a correr na sua dire-
ção e ele fugiu, mas não avi-
sou a GNR”, relata Francis-
co Alves.

Os ladrões tiveram as-
sim todo o tempo do mundo 
para limparem a loja.  Malas 
de senhora, bijuteria, car-
teiras de homem das mar-
cas Cavalinho, Miguel Viei-
ra ou Rufel foram alguns 
dos artigos roubados, que 

u m  d i a  d e s t e s ,  a c r e d i t a 
Francisco Leal, vão ser ven-
didos numa qualquer feira. 

O material que é de fácil 
venda, por exemplo em fei-
ras foi todo roubado. Uma 
mala que a preço de custo 
ronda os 200 euros, quem a 
roubou vende-a num abrir e 
fechar de olhos por meia 
dúzia de euros. Já os sapa-
tos caríssimos que estavam 
na loja não os levaram por-
que, lá está, vender um sa-
p a t o  é  m a i s  d e m o ra d o . 
Obriga o cliente a ter que 
experimentar, etc”, concluiu 
o empresário.

Dispararam caçadeira para 
roubar 20 mil euros em malas
António Orlando | texto

Avenida Doutor Francisco Sá Carneiro  |  4580-104 Paredes  |  255 776 010  |  Abre às 12:00
marnabocamarisqueira@gmail .com

FESTIVAL DO MARISCO
DE 13 A 29 DE ABRIL

ABERTO NO DIA DE PÁSCOA

SALA PRÓPRIA PARA BANQUETES E COMUNHÕES, VISTAS PANORÂMICAS, AR CLIMATIZADO
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A 
b o a  n o v a  f o i 
transmitida pelos 
pais do pequeno 

Guilherme através da pagina 
de facebook. “Meus queridos 
amigos, finalmente a notícia 
que tanto esperávamos: o 
Gui já tem dador compatível. 
Estamos gratos, eternamen-
te gratos ao nosso anjo que 
sabemos ser português”, po-
de ler-se. 

Os progenitores admitem 
que não têm palavras para 
explicar o que sentem peran-
te a boa nova. “O que senti-
mos ao receber uma notícia 
destas não dá para explicar...
não existem palavras...parece 
que voltamos a nascer e dá-

-nos uma força tremenda pa-
ra continuar”, pode ler-se.

Sem euforias desmedidas 
porque ainda há um longo ca-

minho a percorrer pelo nosso 
menino guerreiro, os pais do 
Guillherme admitem que 
“agora e apesar de sabermos 

que a luta ainda está no início, 
que vai ser dura, a fé, a cora-
gem, as energias estão no má-
ximo para ajudarmos o nosso 
menino a ultrapassar todas as 
e t a p a s  q u e  t e m o s  p e l a 
frente”.

O post termina com um 
“obrigado” a todos que doa-
ram, que partilharam “e por 
favor não deixem de o fazer...
temos recolhas agendadas e 
pedimos que participem. 
Existem muitos Gui´s, que tal 
como nós, aguardam pelo seu 
anjo Salvador”. 

Recorde-se que tal como 
o noticiado pelo Progresso de 
Paredes, em 26 de janeiro úl-
timo, Guilherme, faz quatro 
anos neste mês de março e 
precisava de um dador de 
medula compatível para o 
ajudar a debelar o grave pro-
blema de saúde que padece 
desde julho de 2016. Um 
diagnóstico realizado no 
Hospital de S. João detetou-
-lhe um cancro no sangue 
(uma leucemia linfoblástica 
aguda de células tipo T) “em 
estado crítico”. 

O pequeno Gui foi sujeito 
a novas sessões de quimiote-
rapia para limpar as células 
cancerígenas de modo a que 
possa ser sujeito a um trans-
plante de medula. O caminho 
é duro, “um dia de cada vez”, 
nas palavras dos pais. 

Os tratamentos são muito 
violentos. “Temos que ter em 
casa um ambiente esteriliza-
do, andamos de máscara, e o 
que nos corta o coração é ter 
de manter fora de casa o ir-
mão do Guilherme, com pou-
cos meses de idade porque as 
defesas do Gui estão muito 
baixas”, confessava amargu-
rado, Mário Monteiro, pai do 
Guilherme. O mano do Gui 
vive os primeiros meses de 
vida em casa dos avós.

Gui, o nosso menino  
guerreiro, já tem dador  
de medula compatível 
SAÚDE. É a notícia que queríamos dar.

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

■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

O preço Baixa a
Qualidade Mantém-se…..

LEITÃO ASSADO TILCARNE, LDA.
FAÇA A SUA ENCOMENDA

GRUPO TALHO TILCARNES

911 901 415 - Loja do Leitão
916 179 613 - Bruno - Besteiros
914 083 248 -Sérgio - Ferreira
GPS: 41.218033,-8.349362

Metade de Meio Leitão
20.00 €

Leião Inteiro
75.00 €

Meio Leitão
40.00 €

Somos Especialistas em
Porco no Espeto

Rua Laurindo Vasconcelos,
Nº. 244 - BESTEIROS - PAREDES

VENDA PARA FORA

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PRATO DO DIA 5€
Pão, prato, bebida, (copo) e café

PRATO DO DIA C/ SOPA 6€
Pão, sopa, prato, bebida, (copo) e café

De segunda a sexta
Ao sábado só por encomenda

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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A Tuna de Rebordo-
sa assinalou, no dia 17 
de março, o 42º Aniver-
sário com um concerto e 
uma homenagem ao 
empresário e beneméri-
to Domingos da Silva 
Barros. 

Domingos Barros ao 
receber das mãos do 
Presidente da Tuna, 
Joaquim Neto, o Diplo-
ma de Sócio Beneméri-
to agradeceu a distinção 
e elogiou o trabalho de-
senvolvido pelos res-
ponsáveis da Tuna de 
Rebordosa.

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Pa-
redes, Alexandre Almei-
da, foi uma das persona-
l idades notadas na 
cerimónia.  

Na sessão comemo-
rativa que decorreu no 
auditório da Junta de 
Rebordosa, o grupo de 
Cavaquinhos de Loda-
res (Lousada) preen-

cheu a primeira parte da 
festa. 

A Tuna de Rebordo-
sa atuou depois sob a 
batuta do maestro Fran-
cisco Carneiro com a in-
terpretação musical e 
de canto de vários te-
mas que fazem parte do 
reportório deste grupo 
musical. Depois segui-
ram-se os discursos da 
praxe a cargo das indivi-
dualidades presentes e 
a homenagem a Domin-
gos Barros. 

Um Porto d´honra 
selou a data festiva 
cujas celebrações se ha-
viam iniciado no dia 10 
de março. Na ocasião, 
para começo de festa, 
foram içadas as bandei-
ras junto à sede da Tuna, 
seguindo-se uma roma-
gem ao cemitério de Re-
bordosa onde foi pres-
tada homenagem “a to-
dos aqueles que de uma 
forma ou de outra fize-
ram parte e ajudaram  a 
Tuna” de Rebordosa. 

Domingos Barros  
“diplomado"  
Sócio Benemérito  
da Tuna de Rebordosa

Paulo Pinheiro | texto

O 
Presidente da 
Câmara Munici-
pal de Paredes, 

Alexandre Almeida, “con-
cluiu esta semana com êxito 
a primeira tarefa de recupe-
ração financeira” da Câmara 
Municipal de Paredes.

Fonte municipal garante 
que a autarquia de Paredes 
já contratualizou um novo 
financiamento a longo prazo 
no valor de 29 milhões de eu-
ros que vai permitir a liquida-
ção do empréstimo contraí-
do junto da Direção Geral do 
Tesouro e Finanças ao abrigo 
do PAEL - Plano de Ajuda à 
Economia Local.

Assim sendo, “com esta 
operação financeira”, a Câ-
mara de Paredes garante 
que “está agora em condi-
ções de em 2019 começar a 
reduzir a taxa de IMI – Im-
posto Municipal sobre Imó-
v e i s  a p l i c a d a  a o s 
paredenses.

Refira-se que, até agora e 
ao abrigo do PAEL, a Câmara 
de Paredes por causa do en-
dividamento excessivo her-
dado da anterior gestão mu-
nicipal estava impedida pela 

IGF - Inspeção Geral de Fi-
nanças de reduzir a taxa de 
IMI, “mas a partir deste mo-
mento já o pode fazer em 
2019”.

Com este novo emprésti-
mo, a amortizar em 20 anos, 
com uma taxa de juro infe-
rior às anteriores, a Câmara 
de Paredes “acabou com os 
condicionalismos do PAEL e 
vai conseguir uma poupança 
anual no valor das presta-
ções dos empréstimos que 
paga à banca na ordem de 

1,3 milhões de euros”. Recor-
de-se que o autarca de Pare-
des, Alexandre Almeida tem 
anunciado repetidamente 
que a recuperação financei-
ra da autarquia paredense 
envolve três etapas: libertar-
-se do “garrote” do PAEL; 
desbloquear o acesso aos 
Fundos Comunitários (está 
impedida de receber fundos 
comunitários até ao mon-
tante de 6 milhões de euros 
pelas irregularidades dos 
centros escolares denuncia-

das pelo relatório do OLAF 
– Organismo Europeu Anti-
fraude) e cortar nas “gordu-
r a s ”  ( d e s p e s a s )  d o 
município.

“Em menos de seis meses, 
o Executivo PS ultrapassa a 
primeira etapa, o que vai per-
mitir uma mais suave redu-
ção do excessivo endivida-
mento bancário para possi-
bilitar prosseguir com os 
instrumentos de mudança 
na Autarquia”, rejubila fonte 
municipal.

Câmara liberta-se do PAEL e 
inicia a recuperação financeira 
FINANÇAS MUNICIPAIS. “Com esta operação financeira”, a Câmara de Paredes 
garante que “está agora em condições de em 2019 começar a reduzir a taxa de IMI 
– Imposto Municipal sobre Imóveis aplicada aos paredenses.

António Orlando  | texto

O PSD apresentou no 
parlamento um projeto que 
recomenda ao Governo a 
contratação médicos, para 
acabar com "a situação de 
caos" no Centro Hospitalar 
do Tâmega e Sousa (CHTS).

O deputado social demo-
crata, Simão Ribeiro elogia as 
qualidades e o empenho dos 
profissionais do centro hos-
pitalar, com unidades em Pe-
nafiel e Amarante, mas lem-

brou que são insuficientes 
para responder a um número 
tão elevado de doentes, nu-
ma região com cerca de 550 
mil habitantes.

"Há relatos dramáticos 
do que se está a passar no 
CHTS", exclamou, destacan-
do a insuficiência de médi-
cos nas especialidades de 
cardiologia e pneumologia, 
mas também de pessoal de 
enfermagem e auxiliar.

O deputado social-de-
mocrata acrescentou que, 
por outro lado, a urgência 
do Hospital Padre Américo, 
em Penafiel, está subdimen-
sionada, face ao universo 
populacional que tem de 
servir.

Aludiu ainda aos tempos 
de espera demasiado longos 
para a realização de consul-
tas de especialidade, exem-
plificando que são atual-

mente de mais de 600 dias 
para pneumologia, de 470 
dias para otorrinolaringolo-
gia e de 385 dias para cirur-
gia geral.

O projeto de resolução 
com a recomendação ao Go-
verno vai ser discutido na 
quarta-feira, na comissão 
de saúde da Assembleia da 
República, não estando ain-
da agendada a subida a ple-
nário para votação.

PSD recomenda ao Governo mais médicos para o CHTS

Alexandre Almeida obtém 
primeira grande conquista do mandato
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O
s  p a r e d e n s e s 
aderiram positi-
vamente”, à cam-

panha de limpezas de flores-
ta. No dia em que expirava o 
prazo legal para os privados 
limparem os terrenos flores-
tais contíguos a habitações, a 
15 de março, a câmara de Pa-
redes chamou os jornalistas 
para comunicar que “até ao 
final de fevereiro, 62% dos 
proprietários dos terrenos 
adjacentes às zonas indus-
triais já tinham efetuado a 
limpeza”, sendo essas umas 
das maiores preocupações.

Miguel Rodrigues, do Gabi-
nete Técnico Florestal da Câ-
mara de Paredes, explicou que 
só a fiscalização “irá fornecer 
uma real noção do trabalho já 
feito, mas entre 50 a 60% dos 
600 hectares de terreno iden-
tificados já terão sido limpos. 
Nota-se no terreno que muita 

gente, muito mais que o nor-
mal, já fez a limpeza dos terre-
nos. Nas três freguesias priori-
tárias – Recarei, Aguiar de 
Sousa e Sobreira – noto que há 
muito trabalho feito e muito 
empenho. Julgo que estamos 
no bom caminho e que está já 
assegurada a proteção das zo-
nas habitacionais”, disse.

Terminado o prazo de lim-
peza, já está em curso a fiscali-
zação a cargo da GNR com o 
apoio da polícia municipal. 
“Quem não conseguiu fazer 
até agora a limpeza tem que 
continuar a fazê-la. A fiscaliza-
ção vai existir e as pessoas vão 
ser notificadas na mesma a di-
zer que estão a incumprir, mas 

se limparem até 31 de Maio 
não será levantado o auto”, ex-
plicou Alexandre Almeida, 
presidente de Câmara, na li-
nha daquilo que já tinha sido 
dito pelo primeiro-ministro, 
António Costa, de que não se-
rão aplicadas multas se até Ju-
nho as limpezas estiverem 
“efetivamente concluídas”.

Até 31 de maio a autar-
quia espera ter concluído a 
limpeza da sua responsabili-
dade e da dos privados que 
não fizerem. Do caderno de 
encargos está prevista a lim-
peza das estradas municipais 
até 30 de Abril, sobretudo 
nas freguesias de maior risco 
– Aguiar de Sousa, Recarei e 
Sobreira -, mas também na 
via Rota dos Móveis, em Lor-
delo, ou na zona do Cruzeiro, 
em Baltar.

Ao todo a autarquia admite 
ter de gastar cerca de 40 mil 
euros para limpar os terrenos 
dos incumpridores e as faixas 
de segurança nas vias munici-
pais. Um trabalho que será 
contratado a uma empresa 
externa ao município. O presi-
dente da Câmara Municipal, 
Alexandre Almeida, confir-
mou ainda que vão recorrer ao 
financiamento do Governo 
para este fim.

Elias Barros vereador com 
o pelouro da proteção civil, 

afirmou que “muito foi feito, 
mas nem tudo está feito. Estou 
satisfeito com a atitude dos 
habitantes do concelho”, 
sustentou. 

Em matéria de sensibiliza-
ção, a autarquia sublinhou que 
foram realizadas quatro ses-
sões de esclarecimento no 
concelho, que tiveram boa 
afluência, e que também já co-
meçaram a ser contatadas as 
entidades responsáveis pela 
limpeza das faixas de gestão 
de combustível nas autoestra-
das e estradas nacionais que 
atravessam o concelho. 

O gabinete florestal da au-
tarquia está a receber em mé-
dia 50 chamadas telefónicas 
de munícipes a pedir esclareci-
mentos. A dúvida maior pren-
de-se com a proximidade das 
árvores às habitações e por 
outro as dificuldades em con-
tratarem mão-de-obra para a 
limpeza dos terrenos cujo pre-
ço face à elevada procura tem 
disparado.

Limpeza de terrenos florestais  
já está feita pela metade 
FLORESTA. Quem não conseguiu fazer até agora a limpeza “tem que continuar a fazê-la”. Fiscalização está no terreno. Primeiro-
ministro, anunciou que não serão aplicadas multas se até junho as limpezas estiverem “efetivamente concluídas”.

António Orlando | texto

António Orlando | texto

 “

OTribunal de Paredes 
precisa de obras de urgentes 
ao nível da cobertura e de ver 
o seu quadro de pessoal re-
forçado de modo a que possa 
funcionar com dignidade. A 
ideia foi deixada Paredes pe-
lo Bastonário da Ordem dos 
Advogados (OA), Guilherme 
Figueiredo, num encontro 
com os Advogados do conce-
lho que teve por objetivo co-
nhecer a realidade da advo-
cacia local e partilhar a ativi-
dade desenvolvida pelo 
Conselho Geral.

A visita decorreu no âmbi-

to de uma série de encontros 
com os advogados de todo o 
país, para se inteirar dos pro-
blemas locais da advocacia e 
também dos tribunais, numa 
iniciativa designada por 
"Bastonato de Proximidade". 
No Palácio da Justiça de Pa-
redes Guilherme Figueiredo 
tomou nota da água e humi-
dade que penetra no edifício 
a partir da cobertura e da 
existência apenas de uma sa-
la de audiências com dignida-
de. O preenchimento das va-
gas dos funcionários e dos 
magistrados” em deficit foi 
outra das falhas notadas pelo 
bastonário.

A visita do Bastonário da 

AO compreendeu reuniões 
com o presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, com o 
Conselho de Gestão da Co-
marca Porto Este, funcioná-

rios do Tribunal de Paredes, 
com os presidentes das dele-
gações da Comarca do Porto 
e só no fim com os advoga-
dos, os poucos que resistiram 

à longa espera,afetos da de-
legação local de Paredes da 
OA. Nestas deslocações que 
estão a decorrer de norte a 
sul do país, com regularidade 
quinzenal e em que pretende 
propiciar um contacto mais 
direto com a realidade da ad-
vocacia local, o bastonário 
diz pretender tomar conhe-
cimento das principais preo-
cupações destes profissio-
nais liberais, em cada uma 
das zonas do país.

Guilherme Figueiredo re-
feriu que o objetivo do "Bas-
tonato de Proximidade" é 
permitir que, através de um 
"diálogo aberto e franco", os 
colegas possam expor, de 

forma direta e pessoal, as di-
ficuldades e os problemas 
que enfrentam no exercício 
d i á r i o  d e s t a  p r o f i s s ã o 
liberal.

Guilherme Figueiredo diz 
estar consciente das dificul-
dades que os advogados do 
interior atravessam, numa 
altura em que "a classe média 
tem enormes dificuldades 
para contratar um advoga-
d o "  e  p a g a r  a s  c u s t a s 
judiciais.

No final do "Bastonato de 
Proximidade", as conclusões 
serão enviadas ao Ministério 
da Justiça, como contributo 
para melhorar o estado da 
Justiça.

Ordem dos Advogados reclama obras no Tribunal de Paredes



10 Sexta-feira 23 de Março de 2018  oprogressodePAREDES

DESPORTO

O ciclista paredense Luís 
Mendonça venceu a 36.ª 
Volta ao Alentejo em bicicle-
ta. O atleta da Aviludo-Lou-
letano ficou em sétimo na 
última etapa, uma ligação de 
151,3 quilómetros entre 
Castelo de Vide e Évora, mas 
foi o suficiente para vencer a 
prova. Há 12 anos que um 
português não conquistava 
o  p r i m e i r o  l u g a r  n a 
“Alentejana”.

Ainda a vibrar de emo-
ção, após a cerimónia de 
consagração, Luís Mendon-
ça, de 32 anos, não escondia 
a felicidade e o orgulho: “Isto 
é único na vida! Vencer o 
Alentejo não acontece to-
dos os dias, não é fácil, tenho 
bem consciência deste facto 
e quero festejá-lo da melhor 
maneira!”. Natural de Pare-
des, a correr pela equipa de 
Loulé desde o ano passado, 

relembra a dificuldade que 
foi reentrar no ciclismo pro-
fissional há quatro anos: “Eu 
trabalhava na noite, era mo-
delo e barman, quis voltar ao 
ciclismo e tive todas as por-
tas fechadas, até o Jorge 
Piedade acreditar em mim. 
Agora alcancei a minha pri-
meira vitória e logo nesta 
grande Volta, que mais é que 
eu podia pedir?”, concluiu 
emocionado, o extrema-

mente sorridente “chefi-
nho”, como Mendonça é co-
nhecido entre a equipa al-
garvia. A classificação geral 
da 36ª Volta ao Alentejo 
Crédito Agrícola ficou com-
pleta com os nomes de Ri-
cardo Mestre (W52/FC Por-
to) na segunda posição, a 8 
segundos de Mendonça, e 
de Mark Downey (Team Wi-
ggins),  em terceiro, a 13 
segundos. 

Ex-modelo de Paredes venceu Volta ao Alentejo

A 
Câmara Municipal 
de Paredes, em 
parceria com o 

CAAE – Clube Andebol do 
Agrupamento de Escolas de 
Baltar com o apoio da Federa-
ção de Andebol de Portugal e 
a Associação de Andebol do 
Porto, vai promover o Torneio 
Internacional de Andebol, 
“Paredes Handball Cup”, nos 
dias 27 de junho a 1 de julho, 
no concelho de Paredes.

A organização espera 
neste torneio internacional 
acolher praticantes de ande-
bol dos 9 aos 50 anos. Nos 15 
pavilhões do evento são es-
peradas, em cinco dias de 
competição, cerca de 200 
equipas e cerca de 3500 atle-
tas, serão, ainda, realizados 
cerca de 600 jogos.

Luís Sousa, da organiza-
ção do torneio, não tem dúvi-
das de que será um grande 
sucesso. “Vamos fazer deste 
evento um dos maiores tor-
neios do país”. Paredes será 
inundado com atletas de an-
debol, onde não irá faltar di-
versão, animação, música, 
DJ’s, insufláveis, dois auto-

carros panorâmicos e um es-
paço/tenda, onde os atletas 
poderão estar e conviver. 
“Vamos pôr Paredes a mexer 
e tentar superar recordes”, 
garante Luís Sousa. Uma das 

madrinhas do evento, a atle-
ta e treinadora Filipa Fontes, 
vice-campeã nacional de an-
debol na época 2016/2017 
foi a porta-voz de outros pa-
drinhos do torneio. Acredita 
que a competição vai “contri-
buir para divulgar modalida-
de e fazer com que gostem 
mais de praticar andebol”.

O presidente da Câmara 

de Paredes, Alexandre Al-
meida, sublinha que o ande-
bol já é uma modalidade mui-
to praticada por mulheres no 
concelho e acredita que “este 
vai ser um torneio de refe-
rência. Não temos a mínima 
dúvida que o evento vai dar 
vida ao concelho de Paredes 
e é isso que precisamos”, su-
blinha o autarca. Alexandre 

Almeida esclarece que ape-
sar das condições financeiras 
não sejam as melhores, a au-
tarquia vai contribuir com 
uma verba de 15 mil euros e 
com todo o apoio logístico ao 
evento. “Vai ser um esforço 
financeiro que vai valer a pe-
na”, garantiu o autarca.

Para o presidente, “todo o 
concelho vai beneficiar com 

o torneio de andebol”, tendo 
em conta que vão decorrer 
jogos em quase todas as 
freguesias.

O vereador do Desporto, 
Paulo Silva, destacou que se 
trata de um grande evento 
para Paredes. “Pretendemos 
dar a conhecer outras moda-
lidades e oportunidades, 
bem como captar jovens para 
o desporto”. Acrescenta que 
“será uma grande festa, asso-
ciada ao desporto, para que 
levem de Paredes a melhor 
formação possível”.

O presidente da Associa-
ção de Andebol do Porto, 
Paulo Martins, salientou que 
Paredes tem tradição no an-
debol, que já envolve mais de 
200 atletas. “O concelho tem 
excelentes condições e mui-
tos pavilhões e, portanto, es-
tão reunidas todas as condi-
ções para fazer de Paredes a 
capital nacional do andebol”.

António Aguiar, diretor da 
Escola Básica de Baltar e pre-
sidente do clube de andebol 
local, destacou as tradições 
do andebol em Baltar e não 
tem dúvidas de “que Paredes 
terá mais visibilidade com es-
te torneio, com ganhos para a 
economia local”.

Paredes vai ser  
inundado com atletas de andebol
FESTA. Torneio Internacional de Andebol, “Paredes Handball Cup”, disperso por 15 pavilhões do concelho. São esperadas 200 equi-
pas, num total de 3500 atletas que irão disputar 600 jogos. A economia local se souber aproveitar pode ter ganhos importantes.

António Orlando | texto
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JORNADA 22ºJOR. 
  17/03

UD Torrados 1-1 FC Lagares

Lousada B 1-2 Caíde Rei

  18/03

SC Salvadorense 3-1 AD Várzea FC

Raimonda 1-0 FC Parada

ASS Nevogilde 2-1 Livração

AD Marco 09 3-3 S. Lourenço Douro

CCD Sobrosa 2-2 AJM Lamoso

UDS Roriz 1-0 ADC Frazão

JORNADA 23ºJOR. 
  17/03

Monte Córdova 1-2 Bougadense B

Aliados Lordelo B 1-0 GDC Ferreira

  18/03

Zebreirense 2-2 Vandoma

Ramaldense 5-0 Esc. Futebol 115

USC Baltar 1-0 SC Nun´Álvares B

AC Gervide 1-0 Al. Gandra B

ISC Sobreirense 3-0 M. G. Costa

Inter Milheirós 4-1 Melres DC

Sp. Cruz 2-1 Leões Seroa

JORNADA 25ºJOR. 
  18/03

CD Sobrado 0-3 Barrosas

Folgosa da Maia 1-0 FC Vilarinho

Aliados Lordelo 1-3 Rebordosa AC

S. Pedro da Cova 1-1 Vila Meã

Baião 3-3 SC Nun´Álvares

Lixa 2-0 Tirsense

Paredes 2-0 Ermesinde 1936

Paços Ferreira B 4-0	 Penafiel	B

JORNADA 25ºJOR. 

  18/03

Canelas 2010 2-1 Freamunde

Cinfães 0-0 Cesarense

FC Felgueiras 1932 4-0 Camacha

Sp. Espinho 1-1 Trofense

SC Coimbrões 2-1 Sousense

AD Sanjoanense 0-0 SC Salgueiros

FC Pedras Rubras 0-2 Gondomar

Aliança de Gandra 1-0 Amarante FC

JORNADA 23ºJOR. 
  10/03

ADC Frazão 1-2 UD Torrados

  11/03

FC Parada 1-2 Lousada B

SC Salvadorense 4-2 Raimonda

Caíde Rei 2-1 ASS Nevogilde

Livração 4-2 CCD Sobrosa

S. Lourenço Douro 2-0 UDS Roriz

AJM Lamoso 0-4 AD Marco 09

AD Várzea FC 0-0 FC Lagares

JORNADA 22ºJOR. 
  10/03

GDC Ferreira 5-0 Sp. Cruz

SC Nun´Álvares B 3-2 Ramaldense
  11/03

Vandoma 1-3 Monte Córdova

Escola Futebol 115 3-3 Zebreirense

Melres DC 0-0 USC Baltar

Leões Seroa 1-1 AC Gervide

Aliança de Gandra B 1-1 ISC Sobreirense

M .G. Costa 0-2 Inter Milheirós

Bougadense B 2-3 Aliados Lordelo B

JORNADA 24ºJOR. 

  11/03

Barrosas 2-1 Folgosa da Maia

FC Vilarinho 0-2 Aliados Lordelo

Rebordosa AC 1-0 Paços Ferreira B

Vila Meã 2-0 CD Sobrado

SC Nun´Álvares 0-0 S. Pedro da Cova

Tirsense 1-2 Paredes

Ermesinde 1936 0-1 Baião

Penafiel	B	 3-2 Lixa

JORNADA 24ºJOR. 
  10/03

SC Salgueiros 0-0 FC Pedras Rubras

 11/03

Freamunde 0-0 Cinfães

Cesarense 3-2 FC Felgueiras 1932

Trofense 1-1 Canelas 2010

Sousense 1-2 Sp. Espinho

Amarante FC 1-1 AD Sanjoanense

Gondomar 3-1 SC Coimbrões

Camacha 0-1 Aliança de Gandra

PROXIMOS JOGOS  25ª JOR. 

25/03

Livração - Lousada B; Caíde Rei- Raimon-

da; FC Parada - SC Salvadorense; AJM La-

moso - ASS Nevogilde; S. Lourenço Douro 

- CCD Sobrosa; FC Lagares - UDS Roriz; 

ADC Frazão - AD Marco 09; AD Várzea 

FC - UD Torrados

PROXIMOS JOGOS  24 ª JOR. 

25/03 - Escola Futebol 115 - USC Baltar; 

Vandoma - Ramaldense; Zebreirense - 

Monte Córdova; SC Nun´Álvares B - Inter 

Milheirós; Melres DC - ISC Sobreirense; 

Leões Seroa - Aliados Lordelo B; Aliança 

de Gandra B - Sp. Cruz; Marechal Gomes 

da Costa - AC Gervide; GDC Ferreira - 

Bougadense B

PROXIMOS JOGOS  26 ª JOR. 

25/03

FC Vilarinho - CD Sobrado; Rebordosa 

AC - Folgosa da Maia; Aliados Lordelo 

- Paços Ferreira B;  Barrosas - S. Pedro 

da Cova; Vila Meã - Baião; Ermesinde 

1936 - Lixa; SC Nun´Álvares - Paredes; 

Tirsense	-	Penafiel	B

PROXIMOS JOGOS  26 ª JOR. 

25/03
Freamunde - Sp. Espinho; Cesarense 

- Canelas 2010; FC Felgueiras 1932 

- Aliança de Gandra; Trofense - SC 

Coimbrões; Sousense - FC Pedras 

Rubras; SC Salgueiros  - Amarante FC; 

Gondomar - AD Sanjoanense; Cama-

cha - Cinfães

PROXIMOS JOGOS  24ª JOR. 

08/04

Raimonda - Livração; SC Salvadorense 

- Caíde Rei; FC Parada - AD Várzea FC;  

Lousada B - AJM Lamoso; ASS Nevogilde 

- S. Lourenço Douro;  AD Marco 09 - FC 

Lagares;  CCD Sobrosa  - ADC Frazão; UDS 

Roriz - UD Torrados

PROXIMOS JOGOS  25 ª JOR. 
18/03 - Inter Milheirós - Escola Futebol 
115; USC Baltar - Vandoma; Ramal-
dense - Zebreirense; ISC Sobreirense - SC 
Nun´Álvares B; AC Gervide - Melres DC; 
Bougadense B  - Leões Seroa; Aliados 
Lordelo B - Aliança de Gandra B; Sp. Cruz 
- Marechal Gomes da Costa; Monte Cór-
dova -  GDC Ferreira

PROXIMOS JOGOS  27 ª JOR. 

08/04

S. Pedro da Cova - FC Vilarinho; CD 

Sobrado - Rebordosa AC; Folgosa da 

Maia - Aliados Lordelo; Baião - Barro-

sas;	Paredes	-	Vila	Meã;	Penafiel	B	-	Er-

mesinde 1936; Lixa - SC Nun´Álvares; 

Paços Ferreira B - Tirsense

PROXIMOS JOGOS  27 ª JOR. 
31/03
Sp. Espinho - Cesarense;  Canelas 
2010 - Camacha; Cinfães - FC Felgue-
iras 1932; SC Coimbrões - Freamunde; 
FC Pedras Rubras - Trofense; Amaran-
te FC - Gondomar; AD Sanjoanense 
- Sousense; Aliança de Gandra - SC 
Salgueiros

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 AD Marco 09 57 24

2 Caíde Rei 46 24

3 Livração 46 24

4 S. Lourenço Douro 40 24

5 UD Torrados 40 24

6 FC Parada 38 24

7 CCD Sobrosa 35 24

8 UDS Roriz 35 24

9 AJM Lamoso 33 24

10 Lousada B 30 24

11 AD Várzea FC 28 24

12 FC Lagares 23 24

13 ADC Frazão 23 24

14 SC Salvadorense 19 24

15 Raimonda 19 24

16 ASS Nevogilde 18 24

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Inter Milheirós 62 23

2 USC Baltar 57 23

3 Ramaldense 48 23

4 Aliados Lordelo B 46 23

5 GDC Ferreira 43 23

6 Melres DC 39 23

7 AC Gervide 38 23

8 Aliança de Gandra B 33 23

9 Monte Córdova 32 23

10 Sp. Cruz 31 23

11 SC Nun´Álvares B 30 23

12 Bougadense B 29 23

13 ISC Sobreirense 27 23

14 M. G. Costa 25 23

15 Vandoma 21 23

16 Zebreirense 12 23

17 Leões Seroa 10 23

18 Escola Futebol 115 4 23

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 Aliados Lordelo 56 25

2 Paredes 53 25

3 Rebordosa AC 52 25

4 Barrosas 47 25

5 Tirsense 44 25

6 Vila Meã 41 25

7 Paços Ferreira B 39 25

8 CD Sobrado 33 25

9 Lixa 32 25

10 FC Vilarinho 27 25

11 S. Pedro da Cova 27 25

12 Ermesinde 1936 27 25

13 SC Nun´Álvares 26 25

14 Baião 21 25

15 Folgosa da Maia 16 25

16	 Penafiel	B	 16 25

CLASSIFICAÇÃO

  P J

1 FC Felgueiras 1932 45 25

2 Sp. Espinho 45 25

3 Gondomar 44 25

4 Cesarense 42 25

5 Cinfães 42 25

6 Amarante FC 39 25

7 FC Pedras Rubras 34 25

8 SC Coimbrões 34 25

9 Camacha 31 25

10 AD Sanjoanense 31 25

11 Canelas 2010 31 25

12 Trofense 31 25

13 SC Salgueiros 27 25

14 Aliança de Gandra 27 25

15 Freamunde 25 25

16 Sousense 18 25

AF PORTO 
1ª DIVISÃO 
SÉRIE 2 
2017/18

AF PORTO 
2ª DIVISÃO 
SÉRIE 1 
2017/18

AF PORTO 
DIVISÃO DE ELITE 
PRO-NACIONAL 
SÉRIE 2 2017/18

CAMPEONATO 
DE PORTUGAL 
SÉRIE B
2017/2018 ALIADOS .............................................................................................................. 1 

REBORDOSA ....................................................................................................... 3 

Jogo no Estádio Cidade de Lordelo

Aliados FC Lordelo – Nico, Rui Alves, Hugo Silva (Maurício, 70), Diogo Preto (Fonseca, 

70) e Pedrinho; Gilmar, Silvério e Preto; Paulo Monteiro, Carlão e Pinto (Diogo Bran-

dão, 83).

Treinador Pedro Barroso

Rebordosa – André Fonseca; Parada, Chandão, Pedro Ribeiro e Mica (Pedrosa, 81); 

Edu (Sérgio Cardoso, 45), Carela e Paulo Oliveira, Óscar, (Juninho, 90+1), Cesinha (Bru-

no Almeida, 90+1) e Fabu.

Treinador Andrés Madrid

Ao intervalo: 1-2. Golos: Mica (8), Pedro Ribeiro (20 gp), Hugo Silva 23 e Parada (82)

Cartão vermelho Paulo Oliveira (65)

Rebordosa vence em casa do líder 
da série 2 da Divisão de Elite 

José Augusto, treinador de futebol  | TEXTO

Sempre aguardado com a ex-
petativa habitual com o alician-
te para o Aliados, em caso de vi-

tória garantia uma vantagem 
que permitia o apuramento para a 

fase de subida e muito importante para o Rebor-
dosa porque em caso de derrota ficava longe do 
objetivo de chegar aos lugares de apuramento 
pois corria o risco da equipa da sede do concelho, 
o U. Paredes em agarrar em definitivo o 2º lugar.

O jogo em Lordelo foi condicionado pelo mau 
estado do relvado.

Logo na entrada, o Rebordosa adiantou-se no 
marcador na sequência dum livre lateral aponta-
do por Mica à passagem os oito minutos de jogo. 
Nico, talvez o melhor guarda-redes da Elite, dei-
xou a bola passar-lhe entre as mãos e entrar na 
sua baliza. Pouco depois o Rebordosa beneficiou 
duma grande penalidade que deixou dúvidas e 
fez o 0-2.

Apesar de algum desnorte, o Aliados ainda 
reduziu por intermédio de Hugo Silva ainda o jo-
go não tinha atingido a primeira meia hora.

Empolgado o Aliados passou a pressionar ain-
da mais o Rebordosa, mas o acerto nas alterações 
promovidas ao intervalo por Andrés Madrid, trei-
nador do RAC, deu coesão coletiva à equipa. Em 
novo lance de bola parada, aos 82 minutos, os de 
Rebordosa ampliaram o marcador para 1-3 arru-
mando as contas do jogo.
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C
om uma mão cheia 
de jogos para cum-
prir nesta primeira 

fase da divisão de Elite da AFP, 
Pedro Barroso, viveu no dia 
18 de março, uma daquelas 
tardes que ninguém gosta de 
ter. A sua equipa perdeu em 
casa diante do rival de Rebor-
dosa. Sim, a equipa que há cer-
ca de um ano o havia despedi-
do para contratar Andrés 
Madrid para o seu lugar. Pior 
não podia ser, dirá por um lado 
o comum do adepto do fute-
bol, mas por outro Pedro Bar-
roso pode também gabar-se 
que melhor que o primeiro lu-
gar não há e o Aliados vai na 
frente.  Factos. Assim como a 
pesada derrota caseira do 
Aliados FC Lordelo. Também é 
com a análise a esse jogo que 
Pedro Barroso começa por 
responder às perguntas do 
Progresso de Paredes (PP).

Pedro Barroso (PB) - En-
tramos bem no jogo frente ao 
Rebordosa, mas logo aos 5 
minutos sofremos, fruto de 
uma infelicidade do nosso 
guarda-redes. Voltamos a to-
mar conta da partida, contu-

do não nos deixaram entrar 
na discussão do jogo.

PB – Ao minuto 15 o árbitro 
viu o que ninguém viu o 7.º pe-
nalty contra o Aliados nos últi-
mos 10 jogos e o 16.º favorável 
ao Rebordosa na época despor-
tiva. Para além disso, foi perdoa-
da a expulsão ao Pedro Ribeiro, 
por travar o Silvério quando es-
te se dirigia para o interior da 
área.

Ainda reduzimos na pri-
meira parte, mas não tivemos 
discernimento para chegar ao 
empate e acabou por ser o Re-
bordosa a fazer o 3-1, mais 
uma vez com muita fortuna e 
na sequência de una bola para-
da. Até final ainda devíamos 
ter beneficiado de um castigo 

máximo. O Diogo Brandão foi 
derrubado dentro da área, 
mas desta vez parece que não 
viram o que toda a gente viu.

PP - Este resultado pode 
condicionar o desempenho da 
equipa no resto da prova?

PB – O nosso objetivo está 
mais do que alcançado.  Entra-
mos em todos os jogos com a 
ambição de ser competentes. 
Nos últimos jogos não tem sido 
fácil. Parece que estamos a inco-
modar alguém.  Vamos conti-
nuar tranquilos e a tentar impor 
as nossas ideias dentro das qua-
tro linhas.

PP - O que falhou?
PB –  Falhou o que tem  

falhado ao longo da época,  
os erros de arbitragem têm-nos 
tirado pontos atrás de pontos, e 
dado a algumas equipas. Neste 
jogo os erros sucessivos levou-
-nos a perder discernimento 
para discutir o jogo.

PP - A pontuação do Aliados 
era a que esperava ter nesta 
altura?

PB – O objetivo traçado 
eram os 45 pontos. Está mais do 
que alcançado, portanto, esta-
mos acima do que havíamos 
planeado.

PP - Se atingir o play off de 
subida, a subida de divisão é um 
objetivo assumido?

PB – O nosso objetivo é a 

manutenção! Com esse objeti-
vo assegurado entramos em to-
dos os jogos para ser competen-
tes.  Se chegarmos ao play off de 
p r o m o ç ã o ,  n ã o  s o m o s 
candidatos.

O Aliados é um clube com 
poucos recursos, quando com-
parado com os outros candida-
tos.  Essa luta é de outros e não 
nossa. Mas no entanto se lá che-
garmos, iremos desfrutar a 
o p o r t u n i d a d e  “ à  n o s s a 
maneira”

PP - O Aliados tem feito 
uma prova quase irrepreensí-
vel. Porém nas últimas jorna-
das os resultados não têm esta-
d o  d e  a c o r d o  c o m  e s s e 
percurso…

PB – Os percursos são anali-
s a d o s  n o  f i m  t a l  c o m o  a s 
maratonas.

PP - Os 3 primeiros lugares 
são ocupados por equipa do 
concelho. As equipas de Pare-
des estão a mais nesta divisão? 
O lugar delas é no Nacional?

PB – Não me cabe a mim fa-
zer essa análise. A divisão de 
Elite tem muita qualidade, as 
equipas de Paredes também, 
mas só isso não chega. São preci-
sas outras condições financei-
ras que no Aliados não temos.

PEDRO BARROSO É O TREINADOR LÍDER DO CAMPEONATO DE ELITE DA AFP 

“Os erros de arbitragem têm-nos tirado pontos 
atrás de pontos, e dado a algumas equipas”
António Orlando | texto

OPINIÃO JOSÉ AUGUSTO
TREINADOR DE FUTEBOL

A Troika 
de Paredes
Tudo em aberto para Aliados 
e Rebordosa, que em conjun-
to com o U. Paredes irão dis-
cutir o apuramento para fase 
de subida. Ligeira vantagem 
da equipa do Aliados porque 
tem vantagem pontual que 
nesta fase é preciosa e por-
que tem um calendário mais 
favorável. A conquista dum 
lugar na fase de subida será 
um prémio para o excelente 
trabalho desenvolvido por 
Pedro Barroso e sua equipa 
técnica que escolheu um 
plantel de muita qualidade. 
Na última jornada um escal-
dante Rebordosa-Paredes 
pode ser decisivo. O União de 
Paredes tem vantagem pon-
tual e um trabalho de alguns 
anos que foi iniciado por Rui 
Quinta e Fernando Valente e 
que atualmente Eurico Couto 
tem dado excelente continui-
dade, mantendo a cultura e 
ideia de jogo do clube tornan-
do-se aquele dos três candi-
datos que tem uma identida-
de mais identificada e perso-
nalizada. Leva também nesse 
aspeto vantagem sobre o 
Rebordosa que fez um forte 
investimento, mas com joga-
dores oriundos de vários clu-
bes que torna a tarefa de 
Andrés Madrid e sua equipa 
técnica mais difícil de solidifi-
car. Independentemente de 
quem se classificar estas três 
equipas do concelho de 
Paredes têm feito uma época 
sensacional o que prova a 
qualidade destes três emble-
mas e o bom trabalho desem-
penhado pelas respetivas 
equipas técnicas. 

A vitória, por 1-3, do Rebordosa em casa do líder Aliados de Lordelo foi um dos destaques     da 25ª jornada da série 2 da Divisão de Elite da A. F. Porto. O jogo foi o ponto de partida 
para o Progresso de Paredes lançar convites para um olhar tripartido made in Paredes. 
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A
ndrés Madrid foi um 
futebolista argenti-
no que em Portugal 

se destacou no Braga e no FC 
Porto onde foi campeão nacio-
nal com Jesualdo Ferreira. Hoje 
é o treinador do Rebordosa 
Atlético Clube (RAC) e no últi-
mo domingo deu uma das maio-
res alegrias aos adeptos do clu-
be rebordosense: o RAC ven-
ceu em Lordelo por 1-3; é com a 
análise a esse jogo que o técnico 
argentino começa por respon-
der às perguntas do Progresso 
de Paredes (PP).

Andrés Madrid (AM) - Foi 
um jogo bem conseguido. Difícil 
num relvado muito maltratado. 
Tivemos de optar por um fute-
bol muito básico para conseguir 
obter os três pontos. Os jogado-
res conseguiram interpretar 
muito bem aquilo que lhes foi 
pedido. 

PP - A pontuação do RAC é 
aquela que esperava ter nesta 
altura ou está aquém do 
esperado?

AM - A única coisa estabele-
cida no início de cada época é 
ganhar o maior número de jo-
gos possível. Com o trabalho e o 
valor da nossa equipa contava 
que o Rebordosa estivesse um 
pouco melhor, mas temos um 
bom conjunto de vitórias. Per-
demos alguns jogos que ainda 
hoje não conseguimos perce-
ber como foi possível. Mas aca-
bou por ser uma fase de apren-
dizagem para a equipa e tentar 
que tal não volte a acontecer. 
Felizmente aqueles pequenos 
erros que tivemos nas últimas 

5/6 jornadas, desapareceram e 
reencontramos o rumo das 
vitórias. 

PP - Após o jogo de Lordelo, 
ficaram a restar cinco jornadas 
até ao final desta 1ª fase do 
campeonato. O triunfo do RAC 
diante do Aliados era o tónico 
que faltava para moralizar a 
sua equipa no resto da prova?

AM - Trabalhar sobre vitó-
rias é sempre melhor. As ideias 
acabam por ser assimiladas 
mais facilmente. O otimismo do 
trabalho para os jogadores fica 
mais real. A vitória em Lordelo 
foi uma boa injeção para o resto 
do campeonato.

 
PP - O Rebordosa, nas últi-

mas épocas, tem morrido na 

praia. As derradeiras jornadas 
têm afastado a equipa da subi-
da de divisão. Este ano “o seu 
Rebordosa” está vacinado pa-
ra que a doença não volte a 
desferir o golpe fatal ao RAC?

AM  - O RAC nestes últimos 
2/3 anos tem estado na luta pe-
la subida, mas antigamente não 
tinha sido assim. Acho que se 
vão dando passos na afirmação 
do Clube. Não se pode é parar 
por aqui. O Clube, independen-
temente de quem seja o treina-
dor e os jogadores, tem que 
criar bases de aprendizagem. 
Este ano vamos ver se no final 
de época temos o antídoto para 
evitar nova morte na praia. Mas 
não somos só nós que tentamos 
ano após ano a conquista da su-

bida e não conseguimos. Acho 
que o RAC nos últimos anos tem 
crescido e tem-se tornado num 
candidato crónico sem conse-
guir os objetivos. Tem faltado 
qualquer coisa no trabalho da 
equipa. Acho que jogo após jogo 
iremos ter a capacidade de che-
gar à fase mais perigosa e con-
seguir o objetivo. 

PP - A luta pela subida ao 
nacional é o objetivo assumido 
pelo RAC? 

AM - Sim. Sempre foi desde 
o primeiro minuto do primeiro 
jogo. Ao contrário de outros 
clubes o RAC não esconde ao 
que veio. Se não conseguir-
mos há que trabalhar mais pa-
ra que no próximo ano seja 

possível. Acho que o RAC, trei-
nador e jogadores, temos a 
obrigação de acreditar na con-
quista desse objetivo. 

PP -Nesta altura os três pri-
meiros lugares do campeonato 
são ocupados por outras tan-
tas equipas do nosso concelho. 
As equipas de Paredes “estão a 
mais” nesta prova? Ou seja, o 
lugar delas é nos nacionais e 
não nos distritais...?

AM - Não é só fazer um bom 
campeonato que faz um clube 
grande, sustentado. Temos 
exemplos no interior do país em 
que os clubes sobem e descem 
de divisão com uma facilidade 
incrível. De nada adianta ser 
fortes nestas divisões se depois 
sem estruturas e sem bases 
descem de divisão no ano a se-
guir após a conquista da subida. 
Estas três equipas de Paredes – 
RAC, Aliados e U. Paredes – têm 
estruturalmente melhorado dia 
após dia. A prova é que ultima-
mente têm-se tornado uns 
crónicos candidatos, mas tem 
de haver uma estrutura muito 
firme na retaguarda, caso con-
trário de nada vale o momento 
se daqui a três meses a Cidade 
percebe que não tem estrutura 
para manter uma equipa com-
petitiva. Há que criar o hábito 
de jogar para ganhar e não para 
alcançar um pontinho. 

PP - Está a gostar de traba-
lhar em Rebordosa? 

AM - Tenho estado no tra-
balho confortável. As pessoas 
do clube são boas ajudam na-
quilo que é preciso para o 
plantel. Temos é que criar ba-
ses sólidas e não planear só o 
jogo pelo jogo. Temos vindo a 

desenvolver esse trabalho in-
dependentemente de conse-
guirmos ou não a subida de di-
visão: temos três jovens da 
formação com grande desta-
que no campeonato; há outros 
jovens a trabalhar diariamen-
te connosco….

PP - O Andrés Madrid, tem 
história no futebol português, 
jogou no Braga, Porto, Chaves, 
etc.. Como é que analisa a judi-
cialização do futebol porque 
passa atualmente o desporto 
rei em Portugal?

AM - Temos todos, repito, 
temos todos que meter a mão 
na consciência e pensar bem 
naquilo que andamos a fazer à 
nossa profissão! A forma como 
falamos com os jogadores, co-
mo abordamos os árbitros, a 
forma como a imprensa fala so-
bre os intervenientes. Não é 
bom para ninguém. Mas de na-
da vale ir para a televisão, com 
palavras bonitas, tipo ́ este cli-
ma tem que acabar´. Para haver 
a salvação do futebol português 
tem de haver castigos exempla-
res para as pessoas que andam a 
destruir o futebol. Seja em que 
divisão for.  Castigos exempla-
res para todos e não só para al-
guns. Se querem que as equipas 
mais pequenas cresçam e deem 
mais competitividade ao fute-
bol português obviamente que 
esse crescimento prejudica os 
candidatos crónicos. Eles têm 
de se habituar: não se pode ga-
nhar sempre; passa tudo pelo 
exemplo. E o exemplo que te-
mos dado à sociedade, sobretu-
do às crianças, lamentavelmen-
te tem sido uma vergonha e a 
continuar assim a geração futu-
ra vai ser igual ou pior. 

ANDRÉS MADRID O TREINADOR DO REBORDOSA ATLÉTICO CLUBE 

 “A vitória em Lordelo foi uma  
boa injeção de ânimo para o resto do campeonato” 
António Orlando | texto

A vitória, por 1-3, do Rebordosa em casa do líder Aliados de Lordelo foi um dos destaques     da 25ª jornada da série 2 da Divisão de Elite da A. F. Porto. O jogo foi o ponto de partida 
para o Progresso de Paredes lançar convites para um olhar tripartido made in Paredes. 
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As lágrimas de crocodilo 
por  Goutha

D
e um momento para 
outro surgiram inú-
meras reportagens 

televisivas sobre um pre-
tenso “massacre” em curso 
na região de Goutha Orien-
tal, periferia de Damasco. E 
muito mais do que limitadas 
(e repetidas) imagens sobre 
o referido “massacre” abun-
daram como cogumelos ar-
tigos e comentários de in-
dignação e de sobressalto 
cívico e moral. Alguém com 
responsabilidades políticas 
era o autor do “massacre”. E 
esse alguém só podia ser As-
sad, a liderança síria, com o 
apoio da Rússia,  do He-
zbollah xiita libanês e o Irão!  
Alguns acreditam ingénua e 
piamente nisto. Como acre-
ditam no Menino Jesus. 
Muitos outros divulgam es-
ta mentira como se fosse 
verdade. Por lhes ser útil, 
por lhes desculpabilizarem 
acções anteriores. A geopo-
lítica da hipocrisia. 

A agressão externa á Sí-
ria dura já 8 anos (e reforço 
aqui a palavra externa!). 
Agressão, que aproveitando 
conflitos internos graves, 
fomentou a criação de gru-
pos terroristas e de apoio, 
com largas 8 dezenas de mi-
lhar de mercenários estran-
geiros, com inúmeras viola-
ções de direitos humanos. 
Agressão baseada numa 
desinformação atroz, na en-
c e n a ç ã o  d e  c e n á r i o s  d e 
guerra e na legitimação de 
criminosos. Na sua origem 
(tal como sucedera no des-
membramento da Jugoslá-
via e na Líbia) estiveram paí-
ses como os EUA, a França, o 
Reino Unido, Israel, a Tur-
quia, a Jordânia e Países do 
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Golfo. Durante estes 8 anos, 
houve milhões de desloca-
dos, e a fragmentação sectá-
ria de um País. Durantes es-
tes 8 anos, sucedeu-se a po-
lítica da violência, lastro de 
morte, sofrimento e des-
truição. Mas houve feliz-
mente um ponto de vira-
gem, quando as forças pa-
trióticas sírias decidiram 
alcançar a paz, ganhando a 
guerra. Com os seus aliados 
internacionais. Sucederam-
-se Homs,  Aleppo, Palmira, 
Deir ez Zor. Batalhas impor-
tantes, ganhas não com pa-
lavras piedosas ocidentais, 
mas com sangue sírio (e al-
gum russo, libanês e irania-
no!). Sucederam-se nego-
ciações locais, sob a super-
visão russa, tréguas que 
envolveram mais de mil lo-
calidades. Sucederam-se 
negociações a alto nível co-
mo as de Astana no Caza-
quistão, envolvendo forças 
do poder e forças oposito-
ras. No respeito pelos prin-
cípios da soberania, inde-
pendência, unidade, integri-
dade territorial e direito do 
povo em decidir. 

M a s  o  q u e  é  G o u t h a 
Oriental? É um território na 
Província Rural de Damas-
co, a leste e sul de Damasco, 
com cidades satélites como 
Jobar, Duma e Harasta, ocu-
padas por grupos terroris-
tas desde há 5 anos. Há rela-
tos de uma população de 
400 mil habitantes, versão 
inverosímil tendo em conta 
a situação de cerco prolon-
gado existente. Não há ima-
gens de vida normal nas ci-
dades e, pensa-se que algu-
mas dezenas de milhar de 
pessoas ainda vivam em ca-
ves e blocos de edifícios, re-
féns de terroristas. De Gou-
tha Oriental são enviados 
diariamente cerca de 25 
morteiros para o centro da 
capital. Esta situação é in-
sustentável, com a compa-
ração realista de em contex-
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to de guerra moderna, de 
Vila Nova de Gaia fosse en-
viado permanentemente 
fogo destrutivo para o cen-
tro do Porto. A recuperação 
da normalidade em Goutha 
é um desígnio nacional e 
também da paz e concórdia 
nacionais. 

Falhado o plano de des-
truição do Estado Sírio e 
derrotados como um caste-
lo de cartas os grupos terro-
ristas, aos seus mentores só 
lhes resta ocupar ilegalmen-
te território. É o exército 
dos Estados Unidos que 
ocupa ilegalmente uma zo-
na de fronteira com o Iraque 
e actua no leste, de Rakka ao 
vale do Eufrates. E é a Tur-
quia, país da NATO, que sob 
o pretexto de evitar projec-
tos de autonomia curda, in-
vade o norte da Síria, numa 
guerra impiedosa em que 
conta com aliados “rebel-
des” sírios. 

Aqui chegados eis as per-
guntas. Quem massacra po-
pulações inocentes não res-
peitando o direito interna-
c i o n a l ?  Q u e m  v i o l a  o 
sagrado direito á autodeter-
m i n a ç ã o  d o  p ovo  s í r i o ? 
Quem ocupa ilegitimamen-
te parte do território e se 
arroga do direito em se imis-
cuir nos assuntos internos? 
Quem financiou, armou e 
facilitou através do trânsito 
de fronteiras a destruição 
de um País? Quem prefere a 
guerra á Paz? 

As ruínas e os mortos de 
Rakka, l ibertada sem dó 
nem piedade á bomba pelos 
EUA das mãos do chamado 
Estado Islâmico, não falam 
por enquanto. Os milhares 
de deslocados de Afrin, ex-
pulsos de suas casas históri-
cas por Erdogan apenas por 
serem curdos, também não 
falam por enquanto. Como 
não falaram os da Krajina 
sérvia perante o terror de 
Trudjman.  Um silêncio. Ofi-
cial. Sem lágrimas.

O
s corajosos alunos da Escola EB 
2,3 da Secundária de Rebordo-
sa, fecharam a cadeado os por-

tões do estabelecimento de ensino na 
manhã da passada quinta-feira, 15.03, 
alertando para a falta de condições de 
um edifício com mais de 30 anos e que 
nunca foi alvo de qualquer obra de 
requalificação.

Na semana passada, a mesma escola 
foi notícia devido a um vídeo amador que 
mostrava água a cair abundantemente 

Mas afinal para que serve   uma Escola?
na cantina onde os alunos continuaram a 
almoçar.

Cátia Dias, presidente da Associação 
de Estudantes, confirmou que, apesar 
das promessas de obras urgentes feitas 
pelos organismos do Governo, a situação 
mantém-se. A dirigente estudantil acres-
centou que as infiltrações verificam-se 
ainda noutros locais da escola, nomeada-
mente em salas de aula. Coberturas em 
amianto, o piso degradado do pavilhão e 
a sobrelotação são outros problemas 
diagnosticados.

Esta estudante e colegas deram a cara 
pelos direitos dos alunos a condições dig-
nas de ensino. É antigo o conhecimento 
de que existem escolas a funcionar sem 
condições um pouco por todo o território 
nacional. Aulas são dadas sem que a es-
trutura física das unidades de ensino ofe-

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO
Solicitador

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

N
a semana passada os 

alunos da Escola EB 2,3 

e Secundária de Rebor-

dosa fecharam a cadeado os 

portões do estabelecimento de 

ensino, que conta com 30 tur-

mas e outros tantos anos sem 

intervenção de conservação ou 

modernização significativa, o 

que levou à degradação normal 

do grande edifício que é diaria-

mente utilizado por centenas de 

crianças.

A cantina da escola é o princi-

pal problema pois tem infiltra-

ções que levam a que chova lá 

dentro ao ponto de encher bal-

des plásticos com a água que cai 

no interior. Também a biblioteca 

(contígua à cantina) e o pavilhão 

gimnodesportivo (onde me lem-

bro de entrar em calcanhares 

para não molhar as sapatilhas 

em dias de chuva) tiveram de ser 

condicionados na sua utilização 

para impedir maiores estragos 

com a água que caía no interior. 

Assim, os rebordosenses mais 

novos tomaram uma atitude de 

f o r ç a  –  B l o q u e i o ,  N i n g u é m 

Passa!

Seria um crime deixar um as-

sunto como este passar, sem que 

nada se fizesse, quando piscinas 

de água da chuva destroem o es-

paço de refeição. Curioso é que 

o caso sobe ao palco mediático 

quando os jornais e as televisões 

se cruzam com um simbólico vis-

toso cadeado que acorrentava a 

porta principal  da Escola.  A 

pressão levará os decisores a 

salvar a Escola.

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

Rebordosa, um pênd   ulo político

mariocamilomota@gmail.com
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Mas afinal para que serve   uma Escola?
reçam as condições pedagógicas, de se-
gurança e de higiene exigidas pela lei. 

Esta situação, infelizmente permane-
ce adormecida nos municípios por falhas 
no processo de fiscalização e no exercí-
cio do poder de polícia. De contrário, es-
colas como a EB 2,3 de Rebordosa, não 
estariam a funcionar. Compete ao execu-
tivo municipal debruçar-se, se é que não 
o começou já a fazer, sobre o sistema de 
fiscalização e a criação de instrumentos 
capazes de impedir que escolas sem con-
dições abram as suas portas. Sabemos 
das limitações financeiras, porém não se 
aguarde a tragédia para agir. Fazê-lo se-
ria negar a complexidade do problema, 
posto há décadas e que, talvez por vistas 
grossas ou porque nunca tenha resulta-
do em mortes, não mereceu a atenção 
requerida. 

Para terem o seu direito à educação, 
os alunos que trazem menos de casa pre-
cisam de escolas com melhor infraestru-
turas e mais focadas nas suas necessida-
des de aprendizagem. Quanto mais se 
avança no sistema escolar e na idade dos 
alunos, mais as escolas precisam ofere-
cer. A mesma infraestrutura que atende 
razoavelmente aos anos iniciais da esco-
larização parece não ter efeito equiva-
lente no segmento seguinte, que envolve 
mais disciplinas escolares, mais profes-
sores especializados e uma geração bem 
mais exigente e diversificada. 

Os alunos merecem mais, muito mais, 
os nossos jovens merecem condições de 
aprendizagem dignas e não merecem fi-
car sozinhos nesta luta.

Porque afinal para que serve uma es-
cola? Para meter água?

Rebordosa, um pênd   ulo político
Se isso acontecer, já valeu a 

pena a atitude.

Mas já agora,  vale a pena 

olhar um pouco ao redor. 

Os partidos políticos apro-

veitaram o momento e rapida-

mente se prontificaram a ser o 

porta estandarte de um proble-

ma que há muito está identifica-

do com comunicados, notícias e 

projetos de resolução como se 

eles próprios não fossem supor-

te de um Governo que tem res-

ponsabilidade de resolver (com 

a maior urgência) a falta de es-

paço de refeição numa Escola 

Pública!

Do brutal investimento pas-

sado na Carta Educativa de Pa-

redes, reina agora o silêncio, 

porque, por uma razão ou birra, 

não teve atenção com Rebordo-

sa e não soube corrigir o erro 

para modernizar a Secundária 

de uma das 5 cidades do conce-

lho de Paredes. O presidente da 

Câmara, natural desta terra, 

apressou-se a dar as justifica-

ções anteriormente vistas: de 

que a responsabilidade é do Go-

verno (que é o seu); que o Gover-

no vai intervir como estava pre-

visto (lá para o fim do ano) e que 

a câmara está muito atenta às 

Escolas (tal como aos livros es-

colares... com atraso).

Fica registado o mais impor-

tante, que é a atitude e a marca-

ção de posição (de bater o pé 

com coragem). Rebordosa, ao 

longo dos tempos, tem sido de 

facto visionária em relação à ati-

tude a ter com a política e o seu 

concelho, pois o município mu-

dou em 2017 para o Partido So-

cialista, mas já muito antes, Re-

bordosa tinha tirado as maiorias 

absolutas ao PSD. Sinais de que 

a população sabe quer e o que 

deve parar!

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da informação 

livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do concelho de Pare-

des em áreas tão diversas como a política, a economia, a empresarial, 

a religiosa, a desportiva, a social e do seu património cultural e 

arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, independen-

temente da cor, raça, género, convicções, religião, nacionalidade ou 

sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dignidade das 

pessoas e das instituições e a sua privacidade.

Mais um grande momento 
para Paredes

N
o próximo sábado, 
Paredes vai pela pri-
meira vez na sua his-

tória recente receber um 
Congresso Distrital de um 
partido. Dia 24 de Março, o 
Pavilhão Rota dos Móveis, 
vai receber o congresso Dis-
trital do PS Porto. Confesso 
que fico particularmente fe-
liz por este primeiro congres-
so a ser feito em Paredes ser 
do Partido Socialista, e espe-
ro sinceramente que este 
sirva de motivação, para os 
restantes Partidos represen-
tados em Paredes.

Um congresso distrital de 
um Partido representa a mo-
bilização dos seus mais altos 
quadros, representa a possi-
bilidade de participar e dis-
cutir os temas políticos mais 
relevantes a nível distrital e 
nacional.

O PS enfrentou em 2017, 
um grande desafio: as elei-
ções autárquicas. O resulta-
do desse desafio foi, em si 
mesmo, um momento de va-
lidar os objetivos estabeleci-
dos no último congresso. O 
PS distrital liderado por Ma-
nuel Pizarro, a recuperar pa-
ra o Partido Socialista a lide-
rança da Área Metropolitana 
do Porto e a vencer o maior 
número de municípios na 
sub-região do Tâmega e Sou-
sa, conquistando a liderança 
na respetiva comunidade in-
termunicipal. Com o contri-
buto e a ação insubstituíveis 
dos nossos candidatos e das 
nossas estruturas locais, al-
cançamos esse objetivo, al-
cançou um resultado apenas 
comparável com o número 
de municípios conquistado 
no final da década de 80. Os 
próximos dois anos ficarão 
igualmente marcados pela 
realização de momentos 

eleitorais da maior impor-
tância para os portugueses, 
onde a voz da Federação Dis-
trital do Porto terá de ser ou-
vida e justamente considera-
da. Em 2019 teremos as elei-
ções legislativas e as eleições 
europeias,

Este congresso deve dis-
cutir o modelo de governa-
ção para o país e o papel de 
Portugal nesta Europa cada 
vez menos inclusiva.

Saber que será em Pare-
des que se vai definir o rumo 
e as linhas orientadoras do 
Partido a nível distrital, é ob-
viamente um motivo de 
orgulho.

Trazer para Paredes um 
evento desta grandeza, é 
mais um feito histórico, de 
Alexandre Almeida e do re-
cém-empossado presidente 
da Comissão politica, o ami-
go José Carlos Barbosa.

Este congresso é sem dú-
vida uma forma de valorizar a 
militância dos Socialistas de 

Paredes de valorizar a reno-
vação que se foi operando no 
PS Paredes, ao longo dos últi-
mos anos, quer em termos 
geracionais, organizacionais 
e acima de tudo a forma co-
mo o PS soube interagir com 
as forças vivas da sociedade 
Paredense.

A verdade é que outros 
governaram Paredes duran-
te mais de uma década e não 
foram capazes de organizar 
eventos partidários desta di-
mensão no nosso concelho.

Num momento em que o 
Partido Socialista lidera o go-
verno, lidera a maioria das 
autarquias, lidera a Área Me-
tropolitana do Porto e lidera 
também a Comunidade In-
termunicipal do Tâmega e 
Sousa, a realização de um 
congresso distrital em Pare-
des, deve ser um motivo de 
orgulho para o concelho in-
dependentemente das nos-
s a s  c o r e s  p o l í t i c o 
partidárias.

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com
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DERROCADA NA PRACE-
TA " DON NUNO ÁLVARES 
PEREIRA" NA URBANIZA-
ÇÃO " O NINHO ".

No passado dia 14 de Mar-
ço, A tempestade provocou o 
aluimento de um muro na Ur-
banização " O Ninho " , bem co-
mo o aluimento de terras no 
Lugar da Gralheira, nomeada-

mente na Travessa da Giestei-
ra, e outros estragos em locais 
adjacentes.

O Presidente da Junta de 
Freguesia, Jorge Coelho este-
ve presente nos diversos locais 
e chamou a Proteção Civil. O 
aluimento do muro prendeu-
-se com o acumular de uma 
grande quantidade de água, 
que se deveu ao facto de as vias 
normais para a água que se 
acumula estarem tapadas com 
terra. A Junta de Freguesia 
acompanhou o caso bem de 
perto, para que as causas e as 

responsabilidades sejam com-
pletamente apuradas, de for-
ma a se evitar futuras situações 
similares.

Toda a informação do ocor-
rido foi devidamente enviada 
para a Câmara Municipal, que 
se encontra em estreita comu-
nicação com a Junta de Fregue-
sia. O Presidente da Câmara 
deslocou-se ao terreno, tendo 
de imediato os trabalhadores 
da Câmara Municipal procedi-
do à limpeza do local. A situa-
ção é de ainda especial gravida-
de, pois não existe um escoa-

m e n t o  e f i c a z  d a  g ra n d e 
quantidade de água que é pro-
veniente da " Serra do Muro". A 
resolução da situação tem de 
passar pela intervenção num 
terreno privado, pelo que terão 
de ser utilizados os mecanis-
mos legais para uma interven-
ção de fundo que evitem situa-
ções similares futuras, pois é a 
terceira vez que o mesmo mu-
ro cai. Os trabalhadores da 
Junta de Freguesia  ajudaram o 
proprietário a limpar o local 
que está sob a jurisdição da Ur-
banização " O NINHO ". 

    BALTAR

Mau tempo provocou estragos em Baltar
DERROCADA NA PRACETA "DON NUNO ÁLVARES PEREIRA" NA URBANIZAÇÃO "O NINHO".

FAUSTINO 
 SOUSA

A turma 3ºA da Escola Bási-
ca de Mouriz foi a grande ven-
cedora da etapa municipal da 
segunda edição das olimpíadas 
de educação financeira. A pri-
meira etapa da competição foi 
realizada online através da pla-
taforma eletrónica do projeto, 
entre os dias 12 e 15 de março.

A Fundação Dr. António 
Cupertino de Miranda, sedea-
da no Porto, promove ao longo 
do mês de março a segunda edi-
ção das olimpíadas de educa-
ção financeira no âmbito das 
comemorações da Global Mo-
ney Week. Esta ação é dirigida 
aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico e encontra-se inserida 

no projeto "No Poupar Está o 
Ganho", concebido para pro-
mover a literacia financeira jun-
to de crianças e jovens em ida-
de escolar com o propósito de 
alertar para a importância do 
dinheiro e da adoção de um 

comportamento responsável 
do ponto de vista financeiro.

O concelho de Paredes está 
representado por seis turmas 
do 3.º ano das escolas do ensino 
básico: Sobrosa, Paredes, Mou-
riz e Vilela.

    MOURIZ

Escola Básica vence etapa municipal 
das olimpíadas de educação financeira

O Grupo de Teatro da As-
sociação Clube Jazz de Baltar, 
levou à cena no passado dia  03 
de Março,  no auditório Balta-
rarte, a estreia da peça de tea-
tro “Como A Comida Quer Ao 
Sal”. O espectáculo contou 
com casa cheia. Mais de 200 
espectadores assistiram ao 
evento, tendo muitos deles fi-

cado de pé e outros não conse-
guiram entrar por falta de es-
paço. Nesta peça foi desenvol-
vida uma história intemporal, 
na qual os valores do amor e 
gratidão são postos à prova, 
em oposição à ganância, inveja 
e abandono, com muito humor 
à mistura, mas também carre-
gado de dramatismo e sensibi-

lidade.  O acontecimento de-
senrola-se a partir de “Lean-
dro, O Rei da Helíria”, de Alice 
Vieira, que por sua vez é uma 
adaptação do clássico de 
William Shakespeare “Rei 
Lear”. Esta encenação intro-
duz o coro, que tudo vê, mas 
nada pode fazer para alterar o 
rumo dos acontecimentos.

A Associação Clube Jazz 
de Baltar, realizou no pas-
sado domingo (11/03) , o 
s e u  v i g é s i m o  c o n v í v i o 
anual, denominado, Festa 
do Porco. Mais uma vez  a 
aderência foi significativa, 
tendo  participado cerca de 
300 pessoas que lotaram a 
c a n t i n a  d a  n ov a  e s c o l a 
EB2,3 de Baltar, que per-
tence ao Agrupamento de 
Escolas Daniel Faria. Esti-
veram presentes vários 
convidados,   nomeada-

mente o Presidente da Câ-
mara Municipal de Pare-
des, Dr. Alexandre Almei-
da, o Vereador da Indústria 
e Atividades  Económicas,  
Elias Barros, o Presidente  
e o Secretário da Junta de 
Freguesia de Baltar,  Jorge 
Coelho e Faustino Sousa 
respetivamente, bem como 
o  Padre Mário João, páro-
co de Baltar.Tudo decorreu 
em ambiente de grande 
confraternização e alegria. 
Na sua intervenção, o Pre-

sidente da Câmara Munici-
pal  considerou de muito 
importante o trabalho que 
a Associação tem desem-
penhado em Baltar, tanto 
ao nível social com cultural 
nas últimas décadas. A As-
sociação Clube Jazz de Bal-
tar tem um lugar de desta-
que na Vila de Baltar e con-
s e g u e  a g l u t i n a r  u m 
significativo número de 
p e s s o a s  q u e  t o r n a m  o s 
s e u s  eve n t o s  s u c e s s o s 
sucessivos.

No passado dia 20 de fe-
vereiro, o jovem baltaren-
se, Luís Cruz,  tomou posse 
como o Presidente do Con-
selho Fiscal  do FAIRE – 
Fórum Académico para a 
Informação e Representa-
ção Externa, no Salão No-
bre da Reitoria da Univer-
sidade do Porto. A estrutu-
ra, fundada em 2001 visa a 
representação dos estu-
dantes do Ensino Superior 
Português a nível interna-
cional, promovendo a in-

ternacionalização do asso-
ciativismo estudanti l  e 
apoio aos seus membros 
associados a nível informa-
tivo e técnico, contribuin-
do para que estes se tor-
nem cada vez mais eficazes 
na sua ação. Atualmente o 
FAIRE representa 29 asso-
ciações de estudantes pro-
venientes de todos os sub-
sistemas de ensino Univer-
s i t á r i o  ( P ú b l i c o , 
Politécnico, Particular e 
Cooperativo) que, por sua 

vez, representam cerca de 
150 mil estudantes portu-
gueses. Reconhecido pelo 
seu trabalho no associati-
vismo jovem e estudantil o 
jovem baltarense de 23 
anos foi já Presidente da 
Associação de Estudantes 
da Universidade Lusófona 
do Porto e exerce, atual-
mente, o cargo de Vice-
-Presidente da FNESPC – 
Federação Nacional de En-
sino Superior Particular e 
Cooperativo.

Teatro: “Como A Comida Quer Ao Sal” Vigésimo Convívio da Festa do Porco

Luís Cruz é o novo Presidente  
do Conselho Fiscal do FAIRE
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PUB

O músico Jimmy P. está esta 
sexta-feira dia 23 de março, na 
Escola Básica de Sobreira para 
debater com os alunos do 3.º ci-
clo questões ligadas à violência 
no namoro.

Tra t a - s e  d a  i n i c i a t i v a 
“Amar-te e Respeitar-te”, um 
projeto pedagógico de comba-
te à violência no namoro, de-
senvolvido em co-autoria com 
o rapper, que visa capacitar e 
dotar os jovens com ferramen-
tas de diagnóstico e prevenção 
de comportamentos agressi-
vos nas relações de namoro, 
dos próprios e/ou dos seus 
pares.

O projeto conta com um li-

vro, temas originais musicados 
por Jimmy P. e uma peça de tea-
tro, sendo direcionado aos alu-
nos do 3.º ciclo do Ensino Básico 
e Ensino Secundário. 

Na ocasião será apresenta-
do o livro, a peça de teatro e o 
músico cantará três temas se-
guindo-se uma sessão de 
autógrafos.

    SOBREIRA

Amar-te e Respeitar-te 

No passado dia 16 de mar-
ço a cidade de Rebordosa, 
mais uma vez cumpriu a tradi-
ção Mesmo a muita chuva que 
caiu não demoveu os foliões 
de participar na tradicional 
Serragem da Velha 

O cortejo da Serragem da 
Velha 2018 saiu do lugar de 
Guimbra, passando depois 
pelos principais lugares da 

freguesia (Outeiro, Santa Lu-
zia,	Padrão,	Lage, 	Vilar,	
Aboim, 	São	Martinho,	São	
Marcos), regressando à Praça 
da Comunidade, no centro de 
Rebordosa, altura em que a 
“Velha” – este ano batizada de 
Dona	Genoveva	- 	foi	queima-
da juntamente com os seus 
pertences, após a leitura do 
testamento. Durante quase 

um ano um grupo de pessoas 
“dedicou- se de alma e coração 
a preparar este evento” que já 
tem uma tradição de 90 anos. 
Normalmente	é	feita	a meio	
do período da Quaresma, com 
um cortejo etnográfico de car-
ros alegóricos, de onde são 
proclamadas quadras jocosas 
dirigidas às solteironas da ter-
ra e bombos compõem o cená-

A Cidade de Rebordosa 
c o n t a  c o m  m a i s  u m a 
associação.

Desde do passado dia 12 de 
janeiro que foi fundada a nova 
Associação dos Bombos os 
Trapalhões da Borga de 
Rebordosa.

Esta nova Associação inau-
gurou no passado dia 18 de 
março as suas novas instala-
ções, situada na Rua Trás do 
Padrão, em Rebordosa.

À cerimónia acorreram di-
versas personalidades da vida 
política, Económica e Social 

Rebordosense. O Presidente 
da Câmara Municipal de Pare-
des Dr. Alexandre Almeida e 
Presidente da junta de Rebor-
dosa, Dra. Salomé Santos as-
sim como todos os elementos 
do Executivo da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa marca-
ram presença e juntamente 
com a Presidente da associa-
ção Maria Gonçalves descer-
raram uma placa alusiva à inau-
guração. A nova sede dos Bom-
bos os Trapalhões da Borga de 
R e b o r d o s a  f u n c i o n a 
diariamente.

Serragem da Velha Associação dos Bombos 
“Os Trapalhões da Borga” 
inaugurou nova sede

O Parque do Rio Ferreira 
em Rebordosa,  recebe a 
partir desta sexta-feira e 
até domingo o Festival Eco-
lógico EcoEstações.

O evento gratuito conta 
com música, arte, entrete-
nimento, comida e bebida e 
mais de mil crianças, asso-
ciações e empresas ecológi-

cas que se propõem inspirar 
e educar pessoas de todas 
as idades.

A celebração comunitá-
ria sazonal, assume-se co-

    REBORDOSA

Parque do Rio Ferreira acolhe 
Festival Ecológico

PAULO 
PINHEIRO

mo um evento pedagógico, 
amigo do ambiente e de to-
das as coisas ‘Eco’ numa or-
ganização do Agrupamento 
de Escolas de Vilela e Re-
bordosa e o apoio da Junta 
de Freguesia de Rebordosa 
e da Câmara Municipal de 
Paredes.

A abertura do Festival 
acontece hoje sexta-feira, 
23 de março, pelas 10h com 

um cortejo pela cidade de 
Rebordosa.

No âmbito deste festival 
e como forma de assinalar, 
igualmente, o Dia da Flores-
ta,  a Câmara de Paredes 
promete oferecer 50 árvo-
res nativas para arborizar o 
Parque do Rio Ferreira e 
doar uma parcela de terre-
no para instalação de uma 
horta biológica.

rio ao longo de vários quiló-
metros. Este ano a chuva e frio 
foram os causadores da pouca 
afluência das pessoas nas 
Ruas mesmo assim ainda fo-
ram algumas centenas de pes-
soas que assistiram à passa-
gem do cortejo fúnebre da D. 
Genoveva.  	A	festa	prolon-
gou-se até de madrugada, 
com animação da Maria Leal e 
J o ã o z i n h o  n a  P ra ç a  d a 
Comunidade.

Grupo Desportivo 
da Portela organiza 
o XI GP Atletismo

O Grupo Desportivo da 
Portela, com o apoio do Mu-
nicípio de Paredes e da Jun-
ta de Freguesia de Rebordo-
sa, vai organizar o XIº Gran-
de Prémio de Atletismo de 
Rebordosa, no dia 6 de Maio 
de 2018. Para mais informa-
ções, consultar o regula-
mento da prova disponível 
no	site www.desportave.pt

A prova será na Cidade 
de Rebordosa terá a sua 
prova rainha de 8 a 10 KM. 
Haverá, à semelhança de 
anos anteriores, vários es-
calões e a tradicional cami-
nhada do Dia da Mãe.

Este evento será feito 
Junto ao Parque do Rio Fer-
reira e começa pelas 9:30h.



18 Sexta-feira 23 de Março de 2018  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE



19Sexta-feira 23 de Março de 2018  oprogressodePAREDES

PUBLICIDADE

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

Av. Central de Gandra n.º34  |  4585-16 GANDRA - PRD
T  220 984  918  |  casadasreparações@outlook.pt

PAULO MACHADO  916  197  981

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras  /  BEIRE  /  4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

Rua Rota dos Móveis, 75
Zona Industrial de Lordelo  |  4580-577 LORDELO PRD

Telf.: 255 781 018  |  Fax.: 255 781 217

josesrodrigues@sapo.pt

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

Quinzenalmente  com toda  
a informação  da região.

Não perca!

O seu jornal
Anúncie aqui neste espaço
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PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO 
DE PAREDES  /  MAR'18

LORDELO 
AUDITÓRIO 
Até 30 abril 
Exposição | Esculturas | Helena 
Fortunato
 

14 abril | 21.30h
Concerto Acústico | Blind Zero
 

Dia 21 abril
Dia Mundial do Livro | Entrega de pré-
mios de mérito | espetáculo de teatro
 

BIBLIOTECA
Escritor do mês de março 
António Nobre 
 

O Leituras Sugere…em março
 Temas Infantojuvenis | Castanho & 
Branco | Manuela Ribeiro
 

22 | 10.30h 
Teatro de Fantoches | Os novos ami-
gos de Jacinta, a lata que tilinta
 

Dias, 10,17 e 24
Histórias de Encantar | Malaquias não 
gosta de perder | Mário Cordeiro 
 

Dias 19 e26 abril | 10.30h
Teatro de Fantoches | A Carochinha e 
o João Ratão | Luísa Ducla Soares
 

Escritor do mês de abril
Ana Teresa Pereira
 

O Leituras Sugere…em abril
Temas Infantojuvenis | As duas Casas | 
Ana Teresa Pereira
 

Dia 12 abril| 10 h
Dia Internacional do Livro Infantil | 
Encontro com a escritora Raquel 
Patriarca
 

COOPERAÇÃO
De 26 a 29 março | 14.30h 
Atividades nas férias da Páscoa | artes 
manuais, sessão de cinema, culinária
 

Dias 11, 18 de abril | 14.30h
Artes Manuais | Avental decorado 
com feltro| telhas decoradas com téc-
nica découpage
 

De 2 a 6 abril | 14.30h
Atividades nas férias da Páscoa | artes 
manuais, sessão de cinema, culinária
 

PAREDES (cidade)
Até 24 março |horário expediente 
Biblioteca Municipal | Exposição| 1º 
Encontro Fotográfico em Cavidades 
Artificiais |Fotografia
 

Até 20 abril
Casa da Cultura de Paredes | Exposi-
ção Arqueológica| Os Romanos em 
Paredes: da vida quotidiana à explora-
ção do ouro

O 
a u d i t ó r i o  d a 
F u n d a ç ã o  A 
LORD, em Lor-

delo, Paredes, recebeu no 
dia 17 a comédia teatral 
“Rosa do Alho”, de Carlos Pe-
reira Valle, e “Duas Gatas e 
Outros Mamíferos”, de Ce-
lestiano Rosa, pelo grupo 
Gente Animosa, com ence-
nação de Henrique Manuel 
Pereira.

A interpretação esteve a 
cargo dos alunos seniores 
da Universidade Católica do 
Porto. O grupo Gente Ani-
mosa nasceu no ano letivo 
2015/2016, na unidade cur-
ricular “Palavra, Som e Ima-
gem” concebida e lecionada 
por Henrique Manuel Perei-

ra para o Programa Univer-
sitário Mais Saber (50+), 
coordenado por Helena Gil 
da Costa, na Universidade 
Católica Portuguesa, Cen-
tro Regional do Porto. “Uma 
outra forma de nos dizer se-
ria: novos saberes; novas 
formas de ver, de ser e de 
estar; renovação de conhe-
cimentos; alegre e festiva 
partilha de experiências”, 
explica fonte do “Gente 
Animosa”.   

A Rosa do Alho “é uma 
moçoila e dois pretenden-
tes; dois são também os za-
galotes… Uma terrível tra-
gédia”, pode ler-se na sinop-
se. Já nas Duas Gatas (e 
outros mamíferos), o tabe-
lião Vieira, (dois em um, nes-
ta peça), só tem olhos para a 
sua gata branca e, ao contrá-

rio de D. Paz, sua mulher, 
quer ver a filha pelas costas. 
Entrementes, arma-se uma 
embrulhada, um desgraça-
do quiproquó e eis uma hila-
riante comédia em um (1) 
ato. Refira-se que a comé-
dia, que foi presentada no 

Auditório da Fundação A 
LORD, teve estreia no Tea-
tro Ginásio, em Lisboa, na 
noite de 5 dezembro de 
1898, e foi várias vezes re-
posta em cena, em diferen-
tes datas e locais. A entrada 
livre para a comédia teatral 

“Rosa do Alho”, e “Duas Ga-
tas e Outros Mamíferos” foi 
uma borla aproveitada por 
cerca de 150 espetadores 
que assim assinalaram, por 
antecipação, o Dia Mundial 
do Teatro agendado para o 
próximo dia 27 . 

“Rosa do Alho” e “Duas Gatas  
e Outros Mamíferos” n´A  LORD
TEATRO. Interpretação esteve a cargo dos alunos seniores da Universidade Católica do Porto. O espetáculo 
gratuito no Auditório da Fundação A LORD foi aproveitado por centena e meia de espetadores. Sortudos.

António Orlando | texto

Apresentação do livro 
“Ao fundo da minha rua…”, da 
autoria de Rui Guedes fecha, 
neste sábado, 24 de março, a 
Feira do Livro Novo e Usado 
que por estes dias decorre 
n a  C a s a  d a  C u l t u ra  d e 
Paredes.

Rui Guedes, autor de “Ri o 
Joaquim com cócegas as-
sim…” apresenta mais um li-

vro para pais e filhos. Desta 
vez, uma compilação de três 
pequenos contos, intitulada 
por “Ao fundo da minha rua” 
numa homenagem a uma in-
fância feliz e às memórias vi-
vidas “ao fundo da sua rua”. A 
viagem a um “mundo de per-
sonagens de uma realidade 
inventada” pelo autor, têm 
ilustrações da pintora por-

tuense Sameiro Sequeira.
Rui Guedes nasceu em 

Paredes a 24 de julho de 
1974. É o responsável pelo 
Serviço de Biblioteca Itine-
rante (Bibliomóvel) da Bi-
blioteca Municipal de Pena-
fiel desde abril de 2002. 

Quanto à Feira do Livro 
Novo e Usado o certame deu 
vida à Casa da Cultura reu-

nindo livros de várias temá-
ticas, desde romances, enci-
clopédias, dicionários, obras 
de referência, literatura in-
fantil e juvenil, entre outras 
publicações.

Durante o certame hou-
ve diversas atividades de 
promoção do livro e da leitu-
ra, nomeadamente, com re-
citais de poesia, hora do con-

to, presença de escritores, 
apresentação de livros e 
concertos musicais.

“Estamos a fomentar a 
leitura, a sensibilizar os mais 
novos para a importância 
dos livros e a promover os 
escritores”, sustenta Beatriz 
Meireles, vereadora da Cul-
tura da Câmara Municipal de 
Paredes.

Feira do Livro Novo e Usado na Casa da Cultura de Paredes
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FALECEU

AGOSTINHO  
DA ROCHA BARBOSA
Faleceu no dia 13 de março com 76 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
da Vila, n.º 407, Lordelo, Paredes. Era divorciado.

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 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/ PAREDES

FALECEU

JOSÉ ANTÓNIO  
FERREIRA MOURA
Faleceu no dia 10 de março (em França) com 38 
anos. Era natural de Lordelo-Paredes e residen-
te no Largo do Bicho, n.º 68, Lordelo, Paredes. 

Era solteiro.

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 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/ PAREDES

FALECEU

MANUEL 
TORRES MOREIRA
Faleceu no dia 19 de março (em França) com 
62 anos. Era natural de Duas Igrejas-Paredes 
e residente na Rua dos Frades, n.º 79, ( Alto da 

Vila), Duas Igrejas, Paredes. Era viúvo de Rita Ribeiro da Silva.

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 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  
DUAS IGREJAS / PAREDES

FALECEU

ALCINDA FERREIRA 
DE BARROS
Faleceu no dia 10 de março com 84 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua 
Antero Ferreira Leal, n.º 2446, Lordelo, Paredes. 

Era viúva de António Ferreira de Sousa.

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 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/ PAREDES

FALECEU

MARIA ALICE  
DE SOUSA BARBOSA
Faleceu no dia 9 de março com 72 anos. Era 
natural	de	Marecos-Penafiel	e	residente	na	Rua	
dos Santos, n.º 350, Duas Igrejas, Paredes. Era 

viúva de José Ferreira Gomes.

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 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  
DUAS IGREJAS/ PAREDES

FALECEU

MÁRIO 
DE SOUSA MOREIRA
Faleceu no dia 12 de março com 79 anos. Era 
natural de Vila Cova de Carros-Paredes e resi-
dente na Rua da Saudade, n.º 147, Paredes. Era 

viúvo de Maria Cândida da Silva Ribeiro Moreira.

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 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  
VILA COVA DE CARROS / PAREDES

FALECEU

JOAQUIM ALVES MOREIRA
Faleceu no dia 6 de março (em França) com 46 
anos. Era natural de Castelões de Cepeda-Pa-
redes e residente na Trav. da Corujeira, n.º 56, 
Lordelo, Paredes. Era  divorciado .

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 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/ PAREDES

FALECEU

MARIA DIAS CUNHA
Faleceu no dia 19 de março com 88 anos. Era 
natural de Vilela-Paredes e residente na Rua 
Ponte do Viveiro, n.º 30, Lordelo, Paredes. Era 
viúva de António Carneiro.

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 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/ PAREDES

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

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

SOFIA COELHO LEAL
Faleceu no dia 20 de março com 96 anos. 
Era natural de Vilela - Paredes e residente  
na Rua do Capelão, n.º 5 A, Duas Igrejas, Pare-
des. Era viúva de José Nunes da 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, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será celebrada, 
sábado, dia 24 de março, pelas 19 horas na Igreja Paroquial de 
Duas igrejas, agradecendo, também desde já a todos os que 
participarem nesta eucaristia.

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  
DUAS IGREJAS / PAREDES
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FALECEU

MARIA EMÍLIA 
NUNES MOREIRA
Faleceu no dia 6 de março com 91 anos. Era 
natural de Madalena - Paredes e residente na 
Rua S. Pedro, n.º 29, Gondalães, Paredes. Era 

viúva de António Garcês Soares.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.
 

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

GONDALÃES / PAREDES

FALECEU

MATILDE SOUSA NETO
Faleceu no dia 19 de março com 84 anos. Era 
natural de Sobrosa - Paredes e residente em 
Beire, Paredes. Era viúva de António de Sousa 
Bessa.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.
 

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO RIBEIRO  
DE MEIRELES
Faleceu no dia 8 de março com 76 anos. Era 
natural de Beire- Paredes e residente na Rua 
das Lameiras, n.º 66, Beire, Paredes. Era casado 

com Maria do Céu Braga da Rocha.

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 qual-
quer falta involuntariamente cometida.
 

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BEIRE / PAREDES

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

JOAQUIM ARCANJO  
DE MOURA NUNES
Faleceu no dia 10 de março com 54 anos. Era 
natural de Mouriz-Paredes e residente na Rua 
Senhora da Guia, Ent.114, 3º Dir., Paredes. Era 

casado	com	Maria	Sofia	Rodrigues	da	Silva.

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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T. Couto Agência Funerária (Gerência de Miguel Teixeira do Couto, 

filho	de	Joaquim	Teixeira	do	Couto)	–	Paredes.	Rua	Dr.	José	Magalhães,	n.º	70,	Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
PAREDES

FALECEU

JOAQUIM FERREIRA 
BARBOSA LEÃO
Faleceu no dia 13 de março com 81 anos. Era 
natural de Cete-Paredes e residente na Rua 
Belo Horizonte, n.º 693, Cete, Paredes. Era 

casado com Maria Luísa Vaz de Castro Morais Leão.

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 7.º dia ou que de 
outro modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa 
por qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
T.	Couto	Agência	Funerária	(Gerência	de	Miguel	Teixeira	do	Couto,	filho	de	Joaquim	

Teixeira do Couto) – Paredes. Rua Dr. José Magalhães, n.º 70, Paredes

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839
CETE / PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO PEREIRA
Faleceu no dia 13 de março com 74 anos. 
Era natural de Cárquere-Resende e residente 
na Rua Central da Bouça, n.º 9, Mouriz, Paredes. 
Era casado com Ana Maria Moreira da Rocha 
e Pai de Ana Conceição, Maria Alice, Glória, 

Laura Branca, Rosa Augusta, Manuel, Hugo António e Joaquim 
Manuel da Rocha Pereira.

AGRADECIMENTO
Sua	esposa,	filhos,	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 
endereçadas aquando do falecimento e do funeral, bem como 
na missa de 7.º dia do seu ente querido António Pereira. 
 

Funerária Val de Sousa  
(Gerência de José Paulo Couto)

Rua de Santo Estêvão, n.º 97 Vilela- Paredes

Tel./Fax 255871570-Tlm-967012537
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DIVERSOS

P.E VITORINO SOARES

A escada recorda-nos a mediação que nos permite chegar a um outro nível, 
quer superior, quer inferior. Podemos subir ou descer e assim aproximarmos a 
distância entre dois pontos. Um movimento que luta contra a paragem e a resig-
nação e que nos permite experimentar a novidade e tantas vezes a surpresa.

Santa Rosa de Lima, uma religiosa peruana dizia que “há uma só escada ver-
dadeira fora do paraíso; fora da cruz, não há outra escada por onde se suba ao 
céu”. Foi este movimento que Jesus Cristo fez, desceu do céu à terra, humilhan-
do-Se; e subiu da terra ao céu, sendo exaltado por Deus. É esta subida que os 
cristãos celebram em tempo de Páscoa, recordando a ressurreição e a glorifica-
ção de Jesus Cristo.

Subir a escada com Ele, permite-nos experimentar o Amor, que não é uma 
ideia ou uma doutrina, mas uma Pessoa que Se entrega, que morre pelos outros, 
que destrói o mal e assim conquista a Vida nova em favor de todos, sem excep-
ção. O Papa emérito, Bento XVI afirmava com notável beleza e profundidade: 
“Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra Si próprio, 
com o qual Ele Se entregou para levantar o homem e salvá-lo – o amor na sua 
forma mais radical”. A partir do olhar da Cruz, também vamos encontrando o 
caminho do nosso viver e amar.

É assim que a escada, ou a cruz, funciona perfeitamente como aquela que une 
a terra e o céu e o contrário, o céu e a terra. Foi por aí que Jesus desceu e foi por 
aí que Jesus subiu. Não temos outra via para chegar a Deus. E esta aposta foi 
uma aposta ganha, que nos leva a manifestar publicamente a vitória do bem 
sobre o mal, da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. Não podemos ficar 
calados, por isso fazemos a festa no dia de Páscoa de forma extraordinária e 
todos os domingos de forma ordinária. A música, a alegria, a confraternização, 
as flores, os foguetes são sinais de Vida nova, sinais de um dia diferente, o dia 
que o Senhor fez, bem diferente dos nossos dias. Com efeito, a alegria da Res-
surreição, não se há-de confundir com sentimentos de satisfação ou de prazer, 
que ofuscam a sensibilidade e a afectividade por um momento, deixando em 
seguida o coração na insatisfação e, eventualmente na amargura. Entendida 
cristãmente, é algo muito mais duradouro e consolador; sabe inclusivamente 
resistir, como atestam os santos na noite escura da dor e, de certo modo, é uma 
“virtude” que se há-de cultivar.

A escada da ressurreição, é disso que se trata na Páscoa, é um acontecimento 
dentro da história, que, todavia, rompe o âmbito da história e a ultrapassa. Po-
demos talvez servir-nos de uma linguagem analógica, que permanece sob mui-
tos aspectos inapropriada, mas pode abrir um acesso à compreensão. Podemos 
considerar a ressurreição uma espécie de salto qualitativo em que se entreabre 
uma nova dimensão da vida, do ser humano. Agora o homem Jesus que desceu 
os degraus da escada com o seu próprio corpo, pertence totalmente à esfera do 
divino, do eterno, ao subir a escada para o céu.

Santa Páscoa para todos, santa subida pela escada da cruz!

A Páscoa e a Escada  da Cruz

R
ealiza-se este sá-
bado, 24 de mar-
ço, o XVIII Con-

gresso Federativo da Distri-
t a l  d o  P o r t o  d o  P S ,  e m 
Paredes, com a presença do 
Secretário-geral do PS e 
Primeiro-Ministro, António 
Costa. O local escolhido é 

António Costa é aguar-
dado este sábado em Pare-
des no congresso da Distri-
tal do Porto do PS que está 
agendado para o Pavilhão 
R o t a  d o s  M ó v e i s ,  e m 
Lordelo.

 Na sessão de abertura do 
congresso, para além do Se-
cretário-geral do Partido So-
cialista, António Costa, esta-
rá o Presidente de Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida.

A realização do congres-
so em Paredes “é uma opor-
tunidade única para trans-
mitir aos dirigentes parti-
d á r i o s  n a c i o n a i s ,  o s 
principais problemas no 
nosso concelho e demons-
tras-lhes também a capaci-

dade de Paredes em acolher 
importantes eventos”, reve-
la o autarca socialista Ale-
xandre Almeida.

 Este congresso será ainda 
palco para o amplo debate 
dos congressistas sobre 
questões políticas regionais 
e sectoriais, “espero que num 
país cada vez mais centralis-
ta a palavra de ordem seja 
“descentralização”, a delega-
ção de mais competências 
aos municípios e incentivo na 
reprogramação do Portugal 
2020 e na negociação do pró-
ximo quadro comunitário”, 
refere o Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida.

Para o líder da Comissão 
Política do PS Paredes, José 
Carlos Barbosa, “este é o 
maior evento político do Par-
tido Socialista em Paredes, 
contra com a presença de 
750 delegados, depois temos 
os convidados, militantes, fa-
miliares dos delegados e sim-
patizantes por isso é expec-
tável que passem pelo con-

g r e s s o  m a i s  d e  1 5 0 0 
pessoas”.

O Partido Socialista de 
Paredes elegeu 10 delegados 
ao congresso, sendo o pri-
meiro da lista o Paulo Silva, 
vereador da Camara Munici-
pal de Paredes.

Da ordem de trabalhos 
destaca-se o “momento de 
debater as moções de orien-
tação politica apresentadas, 
recordo que neste congresso 
serão apresentadas duas 
moções: “Renovar a Confian-
ça | Por um Norte mais forte” 
em que o primeiro subscritor 
é Manuel Pizarro e a “Esta-
mos Unidas para Renovar a 
Confiança” em que o primei-
ro subscritor é Teresa Fer-
nandes. No congresso tam-
bém serão eleitas a Comis-
são Política da Federação, a 
Comissão Federativa de Ju-
risdição e a Comissão Fede-
rativa de Fiscalização Econó-
mica e Financeira”, acrescen-
ta José Carlos Barbosa, 
Presidente da Comissão Po-
lítica do PS.

PS/Porto reúne em  
congresso com António 
Costa  em Lordelo
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