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Bombeiros de Lordelo 
inauguram amanhã  
o seu novo quartel
NOVA CASA. Os Bombeiros Voluntários de Lordelo vivem por estes dias o concretizar 
de um sonho:  a construção do novo quartel demorou apenas um ano. DESTAQUE //  PÁGS. 12 e 13

USC Paredes 
continua na luta pela  
subida à Liga 3
DESPORTO  //  PÁG. 10

FC Cete Campeão  
da 2.ª Divisão Distrital 
série 2 da AF Porto
FREGUESIAS  //  PÁG. 14

discutido no dia Europeu
DIVERSOS  //  PÁG. 20
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EDITORIAL/TRIBUTO

E
screver sobre a par-
tida de um amigo, 
aviva o sentimento 

de dor pela perda de quem 
temos estima. Bastante 
emocionado, o meu tribu-
to desta semana é ao Sr. 
António Coelho Barbosa, 
também conhecido por 
António Enes. Nascido em 
Castelões de Cepeda, Pa-
redes, em 09/10/1932, 
desde muito novo quis ser 
Bombeiro, e assim aconte-
ceu. Foi Bombeiro Volun-
tário na Corporação de 
Paredes, durante várias 
décadas, chegando a Che-
fe, sempre com o sentido 
de Serviço aos outros. 
Também desde jovem, tra-

balhou no setor de arma-
zém e logística na constru-
ção de várias barragens, 
como na Bemposta, no 
Carrapatelo e, com muito 
orgulho, naquela que era a 
maior do mundo nessa 
época, em Cabora Bassa, 
Moçambique. Soube dis-
so, anos mais tarde, des-
cobrindo que tínhamos 
partilhado esse tempo, no 
meu caso como militar a 
comandar a proteção da 
barragem durante a guer-
ra. Sentimos a beleza do 
Zambeze, com os seus 
crocodilos, e os morros ro-
chosos do Songo a ladeá-
-lo. Após o 25 de Abril de 
1974, regressou a Pare-

des com a sua jovem espo-
sa Maria Isabel de Assun-
ção Coelho Crespo Bar-
b o s a ,  e  c o m  o  f i l h o 
António Coelho Crespo 
Barbosa, hoje Jornalista. 
Como profissional, che-
gou ao fim da sua carreira 
na prestigiada firma CEI-
FA, em Paredes, e dedi-
cou-se à sua paixão pelo 
desenho e pintura, com as 
suas obras a óleo e acrílico 
colorindo uma vida. Mas a 
dedicação à arte vinha de 
longe. Muito cedo entrou 
para o Teatro de Amado-
res de Paredes. Dedicou-
-se durante muitos anos à 
arte de representar com 
total entrega, em variadas 

revistas, com muitas ou-
tras grandes figuras de 
Paredes, e fez furor em 
palco com o público a acla-
má-lo. Foi ator enquanto 
pode, dando tudo de si. 
Alem disso, era excelente 
na construção dos cená-
rios que partilhava com a 
representação. Foi por 
mim convidado, em 1978, 
para Presidente da pri-
meira Comissão Perma-
nente de Pais do Agrupa-
mento de Escutas nº 519, 
de Paredes. Fez um exce-
lente trabalho ao colabo-
rar na integração dos Pais 
com os Dirigentes e jo-
vens na vida do Agrupa-
mento, e na ligação à co-

munidade local. Falava de 
teatro, organizava festas 
de convívio e de angaria-
ção de fundos, dava con-
selhos aos mais jovens e 
partilhava sabedoria com 
os adultos. Era artista em 
construções de madeira 
em miniatura, para ensino 
dos jovens Escuteiros. 
Com esse exemplo, o seu 
filho envolveu-se ativa-
mente na vida escutista, 
chegando a ser um dos jo-
vens com mais insígnias de 
provas de competências. 
Partiu em 26/04/2022, 
deixando uma vastidão de 
amigos, uma família enlu-
tada, mas orgulhosa do 
seu extremoso marido e 

pai  que foi em vida, como 
profissional e familiar com 
muito mérito pessoal e, 
um exemplo de vida que 
deve servir de orientação 
às gerações seguintes, e 
também uma atenção pú-
blica pelas autoridades 
competentes para o fazer 
localmente. Obrigado 
amigo. Viveu por todos.

António Coelho Barbosa (António Enes)

H
oje resolvi redes-
cobrir o editorial 
de junho de 2019, 

memória da longínqua 
época da história da huma-
nidade que se passou no 
pré-pandemia Covid 19.
Foi premonitoriamente 
pedido no tempo em 
que a Guerra e a Paz 
eram assuntos absolu-
tamente teóricos e em 
que só por diletantismo 
mereciam ser alvo de 
r e f l ex ã o  c o m o  s e u 
quanto de ingenuidade 
e idealismo. De facto 
falar da Guerra era falar 
de algo de um passado 
remoto, irrepetível … 

Se bem me recordo as 
ideias eram do meu filho 
Afonso, e grande parte do 
texto também e no con-
texto bélico que hoje se 
vive são palavras e ideias 
que merecem ser recor-
dadas para as comparar 
com o que hoje sentimos 
ao viver uma guerra a sé-
rio. Dizia assim:
Durante a história da hu-
manidade têm havido 
períodos de guerra e de 
paz e nenhum de nós é 
capaz de se afirmar 
apoiante de guerras. 
Mas as nações, tal como 
a nossa, nascem de he-
róis criados por guerras: 
Adoramos a guerra e ve-
mo-la como se de uma 
arte se tratasse, fazendo 
de guerreiros cruéis, ver-
dadeiros heróis e de ve-
lhos sábios, homens inú-
teis. A beleza, a arte que 

vemos na guerra, de ver 
alguém magoar-se, cho-
rar, sangrar, a avidez com 
que vemos o sofrimento 
humano prova algo so-
bre nós. Será que prefe-
rimos a Guerra ou a Paz ?
Qualquer um de nós 
pronta e obviamente 
responderia a Paz … Afi-
nal que Bem trouxe a 
guerra à humanidade? 
Nenhum Homem mere-
ce morrer pelos desíg-
nios cruéis e negros da 
sorte, nenhum Homem 
merece ficar aleijado pa-
ra a vida pela maldade 
humana potenciada ao 
extremo pelo confronto 
bélico, nenhum Homem 
ou criança merece mor-
rer por esta violência.
Mas quantos títulos dá a 
paz, quantas histórias 
conta o Homem que 
nunca foi para a guerra, 

quanta Honra ganha o 
pacifista que não quer 
lutar? Nenhuma.
A Guerra enche livros, 
mostra-se em filmes e é 
glorificada (Nota de 
atualização: Hoje em dia 
isto já não seria escrito) 
Vale a pena? Não, não va-
le a pena; Tirou futuros 
promissores a tantos jo-
vens que ficaram sem as 
vidas que iam viver. A 
Guerra não ensinou na-
da porque hoje 2000 
anos depois da morte de 
Jesus, por um confronto 
de ideias e valores, nada 
mudou, a natureza hu-
mana não o permite.
Mas o jovem pensava 
que com os longos anos 
de guerra, alguma coisa 
se aprendeu: aprende-
mos a valorizar a paz e a 
recompensar os que a 
espalham, e a renegar 

aqueles que cometem 
atrocidades tais que vão 
para além do aceitável 
humano em qualquer si-
tuação. (Nota de atuali-
zação: Aprendemos 
mesmo?) 
Quando exaltamos os 
heróis do lado vencedor 
tendemos a pensar que 
do lado derrotado só há 
vilões. O herói de um la-
do é o vilão do outro e 
vice-versa.
O que um cenário de 
confronto faz ao ser hu-
mano não nos torna uma 
raça inferior, nem piores 
pessoas, só nos leva a fa-
zer o que não devia ser 
feito e a avaliarmos si-
tuações erradamente, 
pela situação em que 
estamos.
Uma morte será sempre 
uma morte e a vida devia 
ser sempre valorizada 

como aquilo que é, uma 
riqueza inavaliável.
Esse é o valor da história, 
é o valor da paz, poder-
mos refletir acerca do 
que fizemos de mal, nas 
páginas mais sombrias 
da nossa Historia.
Claro que a guerra só traz 
o que há de reprovável no 
ser humano, a maldade, a 
crueldade e a frieza de se 
ser capaz de jogar com vi-
das que ainda têm muito 
para viver, mas pelo me-
nos que disso possamos 
retirar alguma coisa que 
nos leve a não cometer os 
mesmos erros no futuro.
O jovem idealista julgava 
no pré pandemia que ha-
via uma coisa chamada 
consciência humana, 
que permite distinguir o 
certo do errado.
E se fosse hoje o que ele 
escreveria?

EDITORIAL

Revisitando a guerra e a paz pré pandemia
Por

VASCO 
RIBEIRO

Diretor
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HISTÓRIA

O referido Gaspar Diniz e sua mulher, Maria 
Antónia, moradores na Casa d´Além de Cas-
tromil, tiveram uma outra filha, Maria Antó-
nia, solteira, d´Além do lugar de Castromil, 
que faleceu com todos os sacramentos a 27; 
foi sepultada aos 28/09/1734 nesta igreja 
[da Sobreira]; fez testamento sua sobrinha 
Perpétua, solteira, filha de Catarina Antónia, 
Sub-Estrada (ver: 2.ª ametade do 1.º Casal do 
Penedo), sua testamenteira e lhe faz os bens 
da alma porque é herdeira; ofícios de 8 pa-
dres no dia do seu enterro e logo os outros 
dois se pudesse ser, de obrada dois alqueires 
de pão e meio e um almude de vinho e um 
cesto; mais deixou em seu testamento por 
sua alma se dissessem doze missas. A saber: 
duas a Santa Águeda e duas a Nossa Senhora 
do Bom Despacho na sua capela de Recarei; 
duas ao Senhor e duas a Nossa Senhora do 
Rosário; duas a Santa Ana e duas pelas almas 
no altar privilegiado, de esmola cem reis ca-
da uma. Mais deixou de esmola a sua sobri-
nha Maria, filha de Gaspar Diniz, já defunto, 
um fio de contas de ouro de vinte e cinco e 
outros; mais deixou a sua sobrinha Maria, fi-
lha de Catarina Antónia, Sub-Estrada, dois 
mil reis; a seu sobrinho Manuel Diniz, do Ou-
teiro de Recarei, todos mais bens que pos-
suía assim moveis; como raiz, deixou a sua 
testamenteira e herdeira Perpétua, solteira; 
deixou mais a sua sobrinha Águeda uma cai-
xa melhor das que tinha em sua posse.

Casa da Eira Nova
Gaspar Diniz e sua mulher, Maria Antónia, 
tiveram um outro filho, Gonçalo Diniz, que 
c a s o u  c o m  M a r i a  D i a s ,  q u e  f a l e c e u  a 
22/01/1720. Gonçalo Diniz faleceu, no esta-
do de viúvo, de morte repentina, de uma que-
da que deu em 01/10/1722.
Tiveram um filho, João Dias, que nasceu a 
18/10/1703. Este casou a 16/11/1724, na 
igreja paroquial de Vandoma, com Margari-
da Nogueira, filha de Manuel João e de sua 
mulher, Catarina Nogueira, moradores no 
lugar de Várzea, freguesia de Vandoma. Tive-
ram uma filha, Custódia Nogueira, que casou 
a 10/01/1757 na igreja paroquial da Sobrei-
ra, com Henrique Coelho, filho de Serafim 

Coelho e de sua mulher, Maria Pinto, mora-
dores em Recarei.
Em 22/12/1762, a Mesa Abacial fez prazo de 
certas propriedades desta parte a Henrique 
Coelho e a sua mulher, Custódia Nogueira, 
em 1.ª e 2.ª vidas, e para um filho ou filha de 
entre ambos, em 3.ª vida. Com a renda de 1 e 
¾ alqueires de trigo; 7 e ¼ alqueires de quar-
telado; 1,5 almudes de vinho; meio carneiro; 
uma galinha; um capão; três geiras. Foi escri-
vão José Lopes Xavier,  do concelho de 
Arrifana.

Henrique Coelho e sua mulher, Custódia No-
gueira, têm um filho, Manuel Coelho, que 
casa com Custódia Maria (irmã de Ana, que 
nasceu a 11/05/1800), filha de Pedro Morei-
ra e de sua mulher, Maria da Rocha, morado-
res no lugar de Terronhas. Estes vão ter uma 
filha, Maria Custódia (faleceu a 20/11/1863, 
c o m  6 8  a n o s  d e  i d a d e ) ,  q u e  c a s o u  a 
05/02/1821, na igreja da Sobreira, com Cus-
tódio José Garcia (faleceu a 03/03/1867, 
com 78 anos de idade, filho de Alexandre 
Manuel e de sua mulher, Custódia Rodrigues 
de Sousa, possuidores da 2.ª ametade do 1.º 
Casal da Ponte de Castromil. (C.G. - MOREI-
RA, P.e António Carlos – Monografia da fre-
guesia de Parada de Todêa, concelho de Pa-
redes, Estudo Genealógico e outros assun-
tos. Porto: Ed. do Autor, 1946. p. 118).

Por

FRANCISCO  
DA GAMA

Casal de Quebradas d´Além - IV 
(aldeia de Castromil)  (continuação da edição anterior)

Atual Casa da Eira Nova, aldeia de Castromil

Atual Casa do Outeiro, aldeia de Castromil.
(referente ao artigo anterior)

(continua)
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N
o que ao Administrador de Condominio diz 
respeito, a nova Lei n.º 8/2022, de 10 de 
Janeiro de 2022, que entrou em vigor em 

10 de Abril, garante mais poderes e mais obriga-
ções, artigo 1436.º do Código Civil, e o administra-
dor que nos termos da nova lei, não cumprir as fun-
ções definidas por lei, ou outras que lhe sejam atri-

buídas em assembleia de condomínio, é civilmente 
responsável pela sua omissão, sem prejuízo de 
eventual responsabilidade criminal, se aplicável. 
Se se provar que praticou irregularidades ou agiu 
com negligência, pode até ser exonerado por um 
tribunal,  desde que requerido por qualquer 
condómino.
Já os Condóminos, passam a ter o dever de informar 
o administrador sobre, o número de contribuinte, 
morada, contactos telefónico, endereço de correio 
eletrónico, atualização destes elementos em caso 
de alteração, em caso de venda, comunicar a mesma 
por correio registado no prazo máximo de 15 dias, 
indicando o nome completo e o número de identifi-
cação fiscal do novo proprietário da fração. Se falhar 
esta comunicação, vai ter suportar as despesas ne-

cessárias à identificação do novo proprietário, bem 
como os encargos suportados com o atraso no paga-
mento dos encargos que se vençam após a venda. 
No que diz respeito às despesas relacionadas com 
o condomínio, isto é, conservação das partes co-
muns, para clarificar questões relacionadas com a 
responsabilidade das despesas inerentes ao con-
domínio, a nova lei estipula que as despesas neces-
sárias à conservação das partes comuns do edifí-
cio, e relativas ao pagamento de serviços de inte-
resse comum, são da responsabil idade dos 
condóminos proprietários das frações no momen-
to das respetivas deliberações. E, as despesas rela-
tivas ao pagamento de serviços de interesse co-
mum podem ficar a cargo dos condóminos em par-
tes iguais ou em proporção ao respetivo usufruto, 
mas devem ser devidamente justificados e especi-
f i c a d o s  o s  c r i t é r i o s  q u e  d e t e r m i n a m  a  s u a 
imputação.

Por
CARLA 
NUNES
Advogada

A Nova Lei do Condomínio - Parte III

O Real Madrid eliminou o Manchester City nas 
meias-finais da Liga dos Campeões. No jogo da se-
gunda mão, os espanhóis deram a volta à dupla vanta-
gem dos ingleses (vantagem de 4-3 da 1ª mão e 1-0 
naquele jogo) e marcaram presença na final.

Mas o jogo da 1ª mão foi incrível (tanta coisa boa...), 
impróprio para cardíacos – talvez o melhor jogo que 
vi esta época! E a final tinha tudo para ser entre City e 
Liverpool,  que já véspera tinha eliminado o 
Villarreal.

Seria um ano perfeito para os ingleses: “citizens” e 
“reds” já se defrontaram na final da Taça de Inglater-
ra; estão na luta pelo campeonato inglês e podiam ser 
os finalistas da maior prova europeia de clubes. A hi-
potética final da Champions evidenciava o momento 
destas duas equipas. Estão a atravessar anos de afir-
mação e são, para mim, as duas melhores equipas 
desta época.

Tal como nunca consegui dizer que Messi é melhor 

que Ronaldo, nem Ronaldo é melhor do que Messi, 
também não consigo dizer que este City é melhor que 
o este Liverpool nem que o Liverpool é melhor que o 
City. Os títulos ajudarão a que fiquem na história, evi-
dentemente, mas a marca que estão a deixar é incrí-
vel. Para quem gosta de futebol, ver estas duas equi-
pas jogar é um regalo. 

Ideias de jogo completamente diferentes, mas ambas 
que me apaixonam. De domínio total, de olhos na ba-
liza adversária, de fome de golos. Jogadores incríveis 
que têm na forma de jogar dos seus treinadores o ras-
tilho que ajuda a acender a chama individual.

O City de Guardiola é uma equipa de posse de bola, 
de muitos passes, de jogo trabalhado; o Liverpool de 
Klopp é de acelerações constantes, de verticalidade, 
de correrias entusiasmantes.

No City, os portugueses João Cancelo, Rúben Dias e 
Bernardo Silva são figuras de destaque; no Liverpool 
é Diogo Jota quem vai brilhando (e marcando) – 

quem diria, quando lá estavam Firmino, Mané e Salah 
(e agora Luis Diaz). Portugal está lá muito bem 
representado.

Numa altura em que eu acho que o futebol não passa 
por um momento bom, onde se veem poucos jogos de 
qualidade, estas duas equipas bem que podiam servir 
de exemplo, aos treinadores, que ideias de jogo ofen-
sivas deixam marca, apaixonam e... podem levar a 
muitas vitórias e a títulos.

E não seria justo falar do Real Madrid de Carlo Ance-
lotti. Os “blancos” tinham-se sagrado campeões es-
panhóis dias antes e quando todos pensavam que a 
caminhada da liga milionária ia terminar aos pés da 
equipa de Guardiola, veio ao de cima a força que os 
“merengues” têm nesta prova. Deram uma remonta-
da épica e estão na final. Este é o meu top-3 desta 
época – equipas e treinadores!

SOBRE FUTEBOL

O top-3 da época

Juvenal Brandão
Treinador Futebol UEFA Pro (Grau IV)

Licenciado em Gestão de Desporto
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O 
EuropeDirect 
Á r e a  M e t r o -
p o l i t a n a  d o 

Porto é membro da rede 
EuropeDirect em Portu-
gal, a qual, por sua vez, faz 
parte de uma comunidade 
de centros à escala euro-
peia. Os centros tornam a 
Europa acessível às pes-
soas e levam-nas a parti-
cipar em debates sobre o 
futuro da UE. A rede é ge-
r i d a  p e l a  C o m i s s ã o 
Europeia.

O Centro EuropeDirect 
Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d o 
Porto é um centro acolhido 
pela Associação Paredes 
pela Inclusão Social (AP-
PIS) cuja entidade afiliada 
é o Município de Paredes. 
O Centro cobre os 17 con-
c e l h o s  q u e  c o m p õ e m  a 
Á r e a  M e t r o p o l i t a n a  d o 
Porto numa área aproxi-
mada de 2.040 Km2 e com 
aproximadamente 
1.700.000 habitantes.

E  f o i  p r e c i s a m e n t e 
através deste centro que 
ficamos a conhecer a Con-
ferência Sobre o Futuro 
d a  E u r o p a  e  c o m o  c a d a 
um de nós pode dar o seu 
contributo, já que o Parla-
mento Europeu, o Conse-
lho e a Comissão Europeia 
comprometeram-se a ou-

vir os europeus e a dar se-
guimento, no âmbito das 
suas competências, às re-
comendações 
formuladas. 

Espera-se que até à pri-
mavera de 2022 a Confe-
rência chegue a conclusões 
que proporcionem orien-
tações sobre o futuro da 
Europa.

E quem 
pode participar?
C i d a d ã o s  e u r o p e u s , 

oriundos de todos os qua-
drantes e dos quatro can-
tos da União, cabendo aos 
jovens um papel central na 
definição do futuro do pro-
jeto europeu. 

A u t o r i d a d e s  e u r o -
p e i a s ,  n a c i o n a i s ,  r e g i o -
nais e locais, bem como a 
sociedade civil  e  outras 
organizações que preten-
dam organizar eventos e 
contribuir com ideias. To-
dos os participantes de-

vem respeitar os valores 
estabelecidos na Carta da 
Conferência. 

O que vai acontecer
Quais são as componen-

tes da Conferência? Plata-
forma digital multilingue, é 
um espaço para os cida-
dãos partilharem as suas 
ideias e enviarem propos-
tas em linha. São recolhi-
das, analisadas, acompa-
n h a d a s  e  p u b l i c a d a s  a o 
longo da Conferência;

Eventos descentraliza-
dos em linha, presenciais e 
híbridos organizados por 
cidadãos e entidades, bem 
como por autoridades na-
cionais, regionais e locais 
em toda a Europa;

Painéis de cidadãos eu-
ropeus que debatem dife-
rentes temas e apresen-
tam as suas recomenda-
ções; são representativos 
em termos de origem geo-
gráfica, sexo, idade, con-

texto socioeconómico e/ou 
nível de educação;

Plenário da Conferên-
cia garante que as reco-
mendações dos painéis de 
cidadãos nacionais e euro-
peus,  agrupadas por te-
mas, sejam debatidas sem 
resultados 
predeterminados. 

A Conferência está sob 
a égide das três institui-
ções, representadas pelo 
presidente do Parlamento 
Europeu, pelo presidente 
do Conselho e pela presi-
dente da Comissão Euro-
peia, que exercem a Presi-
dência conjunta.

A Presidência conjunta 
é apoiada por um Conselho 
Executivo, que é copresidi-
do pelas três instituições 
(Guy Verhofstadt, deputa-
do do Parlamento Euro-
peu, Clément Beaune, se-
cretário de Estado dos As-
s u n t o s  E u r o p e u s  n o 
â m b i t o  d a  P r e s i d ê n c i a 

francesa do Conselho, e 
Dubravka Šuica, vice-pre-
sidente da Comissão Euro-
peia responsável pela De-
mocracia e Demografia).  

O Conselho Executivo é 
assistido por um Secreta-
riado Comum, de dimen-
são limitada e composto 
por funcionários que re-
presentam as três institui-
ções em pé de igualdade.

O  r e s u l t a d o  f i n a l  d a 
Conferência será apresen-
tado em relatório à Presi-
dência conjunta. As três 
instituições examinarão 
rapidamente a forma de 
dar um seguimento eficaz 
às conclusões da Confe-
rência, no âmbito das suas 
competências respetivas e 
em conformidade com os 
Tratados.

Dê a sua opinião
A plataforma digital é o 

centro nevrálgico da Con-
ferência, através do qual 

pode participar e intervir. 
Aqui pode partilhar as suas 
ideias sobre a Europa e as 
mudanças que considera 
necessárias, ficar a saber o 
que pensam os outros, en-
contrar eventos perto de 
si, organizar o seu próprio 
evento e acompanhar os 
progressos e os resultados 
da Conferência.  

Para dar a sua opinião 
basta selecionar um dos 
muitos temas propostos e 
p a r t i l h a r  a  s u a  o p i n i ã o 
c o m  a  C o n f e r ê n c i a .  A s 
suas ideias são coligidas, 
analisadas, acompanha-
das e publicadas na plata-
forma ao longo da Confe-
rência.  Posteriormente, 
alimentam os debates que 
têm lugar nos Painéis de 
Cidadãos Europeus e nos 
plenários. Os resultados 
finais da Conferência se-
rão apresentados num re-
latório à Presidência con-
junta. As três instituições 
analisarão rapidamente a 
forma mais eficaz de dar 
seguimento ao relatório, 
d e  a c o r d o  c o m  a s  s u a s 
competências e em con-
f o r m i d a d e  c o m  o s 
Tratados.

A Conferência sobre o 
Futuro da Europa depende 
de si e da sua participação 
nesta plataforma. O futuro 
está nas suas mãos.

Faça ouvir a sua voz.

Conferência Futuro da Europa  
discutido no dia europeu
EUROPA. A Conferência sobre o Futuro da Europa constitui uma ocasião única e oportuna para os cidadãos europeus debaterem 

os desafios e as prioridades da Europa. Independentemente da sua origem ou ocupação, este é o local para refletir sobre o futuro 

que deseja para a União Europeia. E o tema é tão mais atual pelo fato de se festejar o Dia da Europa no passado dia 9 de maio.

A Câmara Municipal de Pa-
redes comemorou o Dia da 
Europa, assinalado no passa-
do dia 9 de maio com a inau-
guração da exposição “Futu-
re EU Box”, na sede do Cen-
tro Europe Direct da Área 
Metropolitana do Porto, no 
Polo de Empreendedorismo. 

A mostra reúne testemu-
nhos da comunidade, reco-
lhidos no âmbito da Confe-
rência para o Futuro da Eu-
ropa, com o objetivo de "dar 
voz aos cidadãos sobre os 
assuntos que lhes interes-
sam", dando-lhes a oportuni-
dade de participar na defini-

ção do futuro da União Euro-
peia, debatendo os seus 
desafios e prioridades.
O vereador com o Pelouro 
da Educação, Paulo Silva, e o 
secretário-geral da Associa-
ção Paredes pela Inclusão 
Social (APIS) marcaram pre-
sença na inauguração.

De referir que o Dia da Euro-
pa foi criado no dia 9 de maio 
de 1950, quando Robert 
Schuman, Ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros francês, 
fez a famosa «Declaração 
Schuman», apelando à paz e à 
u n i d a d e  d o  c o n t i n e n t e 
europeu. 

“Future EU Box” 
assinalou Dia da Europa em Paredes
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NUNO M. SILVA  | texto

S
e g u n d o  a  G N R 
“esta nova carac-
t e r i z a ç ã o  v i s a 

conciliar a modernidade e 
um incremento da visibili-
dade das viaturas opera-
cionais, sempre na salva-
guarda da segurança dos 
militares e dos próprios 
meios da Guarda, sobre-
tudo em ambiente de fis-
c a l i z a ç ã o  r o d ov i á r i a .  A 
velocidade é um fator de 
r i s c o  q u e ,  p a ra  a l é m  d e 
aumentar a probabilidade 
de os acidentes ocorre-
rem, aumenta, especial-
mente, a sua severidade 
ou consequências.  Assim, 
é importante implemen-
tar medidas de segurança 
que permitam mitigar es-
te fator  de r isco,  sendo 
q u e  u m a  d a s  f o r m a s  d e 
alcançar este objetivo é 
através do aumento da vi-
sibil idade da patrulha e 
dos meios que a consti-
tuem, em concreto,  dos 
veículos utilizados”.

A evolução da caracte-
rização das viaturas ope-
racionais da Guarda, man-

tém o respeito pela ima-
g e m  e  c u l t u r a 
organizacional, e passará, 
segundo explicou aquela 
f o r ç a  d e  s e g u r a n ç a  “ a 
combinar nas novas via-
turas a cor branca de fun-
do e o reforço das cores 
refletoras de alta visibili-
d a d e  l a ra n j a /a m a r e l a  e 
verde, com maior incidên-
cia na parte traseira, per-
mitindo um maior reco-
nhecimento durante o dia 
e  n o i t e ,  a  d i s t â n c i a s 
elevadas”.

A s s i m ,  j á  s a b e ,  s e  v i r 
carros diferentes da GNR 
são os novos modelos que 
estarão na estrada a zelar 
por todos.

GNR revelou a nova 
cara dos seus veículos
VIATURAS.  No âmbito das comemorações do dia da Guarda 

Nacional Republicana, na cerimónia que decorreu em frente ao 

Mosteiro dos Jerónimos no passado dia 3 de maio e aquando do 

desfile motorizado, a Guarda apresentou 3 viaturas protótipo 

da nova caracterização, para o dispositivo operacional de trân-

sito e territorial.

BALTAR  

PAREDES  

VALONGO   

Telm.: 917 457 007

 Tel.:  224 211 206

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, e os ve-
readores Paulo Silva, Tânia 
Ribeiro e Renato Almeida, 
acompanharam a sessão de 
apresentação dos atletas 
dos escalões de formação 
do Sport Clube Nun’Álva-
res.  A apresentação decor-
reu no Complexo Desporti-
vo Nun’Álvares, durante o 
intervalo do último jogo da 

equipa sénior contra Rio de 
Moinhos no passado dia 1 
de maio (equipa que se 
manteve na Divisão de 
Honra da AF Porto). 
No intervalo, os escalões 
de formação das modalida-
des de futebol masculino, 
futsal masculino e andebol 
feminino pisaram o sintéti-
co, com o objetivo de “dar a 
c o n h e c e r  o s  r o s t o s  d o 
futuro”. 

A iniciativa contou tam-
bém com uma homenagem 
ao antigo jogador do SC 
N u n’Á l v a r e s ,  A n t ó n i o 
Santos. 
Estiveram, ainda, presen-
tes, o presidente da Junta 
de Freguesia de Recarei, 
Belmiro Sousa, acompa-
nhado pelo seu executivo, e 
o presidente da Direção do 
SC Nun’Álvares, Ricardo 
Costa.

O presidente da Câmara 
M u n i c i p a l  d e  Pa r e d e s , 
Alexandre Almeida, e os 
v e r e a d o r e s  Fr a n c i s c o 
Leal e Paulo Silva partici-
param, no passado dia 1 
de maio na Mega Cami-
nhada Solidária dos Bom-
beiros Voluntários de Pa-
redes. “Ajude-nos a aju-

d a r ”  f o i  o  l e m a  d a 
iniciativa, que visou a an-
gariação de fundos para 
apoiar a Associação Hu-
manitária. Na caminhada 
de 6 km estiveram, tam-
bém, presentes o Presi-
dente da Direção da As-
sociação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários, 

Carlos Si lva,  o Coman-
dante da Corporação, Jo-
sé Morais, o presidente 
da Junta de Freguesia de 
Paredes, Artur Silva, o re-
presentante de Besteiros, 
Paulo Machado, e o presi-
dente da Junta de Fregue-
sia de Sobrosa, Américo 
Castro.

SC Nun’Álvares apresentou a formação

Bombeiros de Paredes fizeram mega caminhada
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A III Edição Descobrir Pare-
des teve início no passado 
sábado, dia 30 de abril, com 
a descoberta do “Azulejo 
em Paredes”. 
Os participantes da cami-
nhada tiveram a oportuni-
dade de ver painéis de azu-
lejos em fachadas, interio-
res de habitações, e formas 
de intervenções em espa-
ços públicos, nas freguesias 
de Parada de Todeia, Lorde-
lo e Paredes. 
O percurso começou na 
Igreja Paroquial de Parada 
de Todeia, com a descober-
ta do azulejo numa vertente 
religiosa. A Quinta do Cas-
telo, e a Casa e Capela de 
Chãos, foram os restantes 
locais visitados em Parada 
de Todeia. 
Na cidade de Lordelo a visi-
ta passou por várias ruas da 
freguesia, onde os partici-

pantes viram casas revesti-
das a azulejo ou com peque-
nos apontamentos do mes-
mo, com destaque para as 
Casas dos Brasileiros de 
Torna Viagem. 
Por último, na cidade de Pa-
redes o percurso começou 
na estação de caminho de 
ferro, passou pela Casa da 
Cultura e Igreja Matriz, e 
terminou no Parque José 
Guilherme. 

A visita foi guiada pelo pro-
fessor Alberto Guimarães, 
por Ivo Rafael (na Igreja de 
Parada de Todeia) e por Al-
berto Santos, um dos autores 
do painel ilustrativo que se 
encontra na estação de com-
boios.  A próxima ação da III 
Edição Descobrir Paredes irá 
realizar-se dia 28 de maio 
com um passeio de carros an-
tigos pela Rota dos Brasilei-
ros Torna Viagem.

O escultor Carlos Costa, 
autor da obra “Amo-te”, que 
está no jardim da Casa da 
Cultura de Paredes irá par-
ticipar na XI Bienal de Ar-
tes Plásticas de Santa Ca-
tarina em Leiria, este ano, 
tem como título “Caos” e o 
Júri selecionou a escultura 
i n t i t u l a d a  “ N a s c e r  d o 
Caos” feita de madeira, me-
tal e pedra (64x15x20cm.), 
juntamente com a seguinte 
memória descritiva: ” Entre 
a ordem e a desordem, o 
caos e a minha organiza-
ção, desorganizada, está 
s e m p r e …  a  o r i g e m  d e 
tudo”.
Ficaram selecionados ape-
nas 25 artistas plásticos 
nas diferentes modalida-
des artísticas. 
A inauguração da exposi-
ção foi no passado dia 7 de 
maio, na Galeria da Biblio-

teca Afonso Lopes Vieira, 
em Leiria e estará patente 

ao público até ao próximo 
dia 31 de maio.

III Edição Descobrir Paredes  
mostrou azulejos

Autor da escultura “Amo-te”  
está presente na Bienal de Leiria

NUNO M. SILVA  | texto

A 
Casa da Cultura 
de Paredes foi o 
palco, no passado 

dia 30 de abril, da apresenta-
ção do livro “A Força do 
A m o r ”  d e  I s a b e l  A l v e s 
Pereira. 

Nas palavras da autora o 
livro “surgiu como uma ne-
cessidade de gritar senti-
mentos e emoções num tem-
po em que, devido às restri-
ç õ e s  i m p o s t a s  p e l a 
pandemia, o ser humano foi 
privado de abraçar e beijar 
sem receio os familiares e os 
amigos”. 

A autora nasceu em 1949, 
em Gondomar. Em 1971, ca-
sou com António Alberto 
Barbosa Alves Pereira e, em 
1972, fixou a sua residência 
em Paredes. É licenciada em 

Línguas e Literaturas Mo-
dernas Inglês/Alemão pela 
Faculdade de Letras da Uni-
versidade do Porto. Exerceu 
a sua atividade docente, co-

mo professora de inglês e 
alemão, em Paredes, tendo 
iniciado a sua carreira profis-
sional na Secção Liceal do Li-
ceu Nacional Garcia de Orta 

que, mais tarde, passou a 
chamar-se Escola Secundá-
ria de Paredes. Nesta escola, 
além de outros cargos rela-
cionados com a docência, 

desempenhou funções de 
direção no primeiro Conse-
lho Diretivo e, mais tarde, foi 
Provedora. O primeiro edifí-
cio deste estabelecimento 
de ensino alberga hoje a Ca-
sa da Cultura de Paredes. 
Depois de aposentada, deu 
aulas na Universidade Sé-
nior de Paredes. 

Atualmente, dedica o 
tempo livre à família, à escri-
ta e à leitura. Tem participa-

do com textos seus de prosa 
e poesia em Coletâneas e 
Antologias Poéticas. 

“A Força do Amor” é o seu 
primeiro livro.

A apresentação foi reali-
zada pela irmã da autora, 
Clementina de Sousa, e con-
tou com uma atuação dos 
netos de Isabel Alves Perei-
ra. A sessão contou, ainda, 
com a presença do editor do 
livro, Carlos Brito.

Livro “A Força do Amor” apresentado  
na Casa da Cultura de Paredes
LANÇAMENTO. Paredense de adoção, a gondomarense Isabel Alves Pereira apresentou o seu primeiro livro “A Força do Amor” 

na Casa da Cultura de Paredes. Depois de uma vida dedicada ao ensino eis que a paixão pela escrita leva esta antiga professora ao 

mundo dos livros.
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O 
Café Literário 
do mês de maio 
trouxe à Biblio-

teca Municipal de Paredes 
a escritora Sónia Fernan-
des, na noite do passado dia 
6 de maio.

Na conversa conduzida 
pela vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles, a obra 
“Diário de Maio Luz”, um diá-
rio de missões humanitárias, 
esteve em destaque, assim 
como o envolvimento da es-
critora em ações de volunta-
riado e em causas sociais.

“Os níveis elevados de so-
frimento a que eu fui exposta 
desenvolveram em mim uma 
capacidade empática de tal 
forma, que, para mim, o vo-
luntariado é a forma de eu 
fazer parte da solução dos 
problemas que existem no 
mundo”, partilhou Sónia 
Fernandes.

Na sessão, esteve pre-
sente o presidente da Junta 

de Freguesia de Paredes, 
Artur Silva.

A escritora é fundadora 
da Pista Mágica e criadora da 
Metodologia de capacitação 
em gestão de voluntariado 
CADEI. Sónia Fernandes é 
licenciada em Antropologia 
e mestre em Ação Humani-
tária, Cooperação e Desen-
volvimento. Desenvolveu 
trabalho e competências de 
voluntariado internacional 

em países como EUA, Mo-
çambique, Timor-Leste e To-
go, para além do trabalho de 
voluntariado desenvolvido a 
nível nacional desde há 30 
anos. Trabalhou com ONG 
(Organizações Não Goerna-
mentias), as Nações Unidas e 
a União Europeia. Como for-
madora e docente, já chegou 
a milhares de voluntários, 
estudantes e profissionais. 

Publicou vários manuais 

e três livros: Sobreviver em 
Missão (2009), Diário de 
Maio Luz – Pensamentos em 
Missão (2010) e Todos te-
mos asas, mas apenas os vo-
luntários sabem voar (2011). 

É Empreendedora Social, 
consultora, docente e forma-
dora. Atualmente, coordena 
a Rede Global de Liderança 
em Voluntariado (GNVL - 
Global Network of Volun-
teer Leadership) na IAVE.

Café Literário trouxe a 
Paredes Sónia Fernandes
CULTURA. O Café Literário regressou em maio com a presença de Sónia Fernandes, 

uma escritora que vai fazendo do voluntariado uma forma de vida e que nos seus li-

vros acaba por contar um pouco da sua experiência. Beatriz Meireles, vereadora da 

Cultura da Câmara Municipal de Paredes conduziu esta “conversa”.

O livro “Correr fez-me li-
vre: dos cuidados intensi-
vos à ultra maratona”, da 
autoria de Augusto Pinto 
Oliveira, foi apresentado 
na noite do passado dia 7 
de maio no auditório da 
C a s a  d a  C u l t u r a  d e 
Paredes.
A apresentação contou 
com a participação, além de 
Augusto Pinto Oliveira, da 
vereadora da Cultura, Bea-
triz Meireles, e do fisiotera-
peuta e amigo do autor do 
livro, Eduardo Merino.
A obra relata situações 
reais da vida do autor, “on-
de na primeira pessoa ex-
põe publicamente o seu 
passado e o grave proble-
ma relacionado com de-
pendências de álcool, dro-
gas e tudo o que o levou a 

um estado de completo 
desinteresse pela vida, de-
sânimo, falta de objetivos, 
motivações, declínio físi-
co, mental e emocional”, 
como refere a sinopse.
“O livro fala das provas e 
fala, sobretudo, da minha 
vida pessoal, dos proble-
mas que enfrentei, como é 
que os ultrapassei e como 
é que eu fui arranjando es-
tratégias para os superar e 
minimizar”, descreveu Au-
gusto Pinto Oliveira na 
apresentação. “A escrita, 
para mim, funcionou como 
um plano de fuga”, confes-
sou, ainda.
Na plateia, estiveram o 
presidente da Junta de 
Freguesia de Paredes, Ar-
tur Silva, e familiares e 
amigos do autor.

A Casa da Cultura de Pare-
des acolheu, no passado 
sábado, dia 7, a inaugura-
ção da exposição de foto-
grafia “Falsas Memórias” 
de Filipe Braga, com cura-
doria de José Rosinhas. A 
mostra apresenta três sé-
ries: “À procura da memó-
ria”, “O Nevoeiro” e “Paisa-
gens Inebriadas” e repre-
senta “a questão da(s) 
memória(s), que acompa-
nha a sua pesquisa, é com-
binada com a história e me-
mória(s) do Palacete da 
Granja”, como explica o fo-

tógrafo. A vereadora da 
Cultura, Beatriz Meireles, 
os artistas responsáveis 
pela mostra e o presidente 
da Junta de Freguesia de 
Paredes, Artur Silva, esti-
veram presentes na inau-
guração. A exposição está 
patente na Casa da Cultura 
de Paredes até 31 de maio 
e pode ser visitada de se-
gunda-feira a sexta-feira, 
entre as 9h00 e as 12h30 e 
entre as 14h00 e as 17h30, 
e ao sábado e domingo, das 
10h00 às  12h30 e das 
14h30 às 17h00.

Augusto Pinto Oliveira  
apresentou  
o livro da sua vida

“Falsas Memórias”  
está patente ao público  
na Casa da Cultura
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A paredense Lúcia 
Alves, jogadora de 
futebol feminino 
do SL Benfica e da 
selecção nacional, 
sagrou-se bi-cam-
peã nacional pela 
equipa encarnada, 
depois do triunfo 
das benfiquistas 
sobre o Sporting 
no último fim-de-
-semana por 3-1.  
Lúcia Alves foi ti-
tular na equipa do 
Benfica tendo sido 

substituída aos 62 
minutos quando o 
c l u b e  d a  L u z  j á 
vencia por 2-0. 
Lúcia Alves tem 24 
anos, é natural de 
Paredes e repre-
s e n t a  o  B e n f i c a 
desde 2019, de-
pois de ter passa-
d o  p e l o  U n i ã o 
Sport Clube de Pa-
redes, Santa Mar-
ta,  Freamunde e 
p e l o  Va l a d a r e s 
Gaia.

Lúcia Alves  
sagrou-se  
bi-campeã  
pelo Benfica

NUNO M. SILVA  | texto

D
epois de uma der-
rota fora de por-
tas com o Leça FC 

por 1-0 e um empate a 1-1 em 
casa com o Salgueiros, o USC 
Paredes continua com aspira-
ções de chegar à Liga 3. A 
equipa treinada por Eurico 
Couto está a 4 pontos do pri-
meiro lugar e a dois do segun-
do, e tem 3 jogos pela frente, 
sendo que dois deles serão 
perante o seu público. 

No jogo contra o Salguei-
ros o USC Paredes alinhou 
com Dani; Mabuza, Gil, Henri-
que e Breno; Hélder Pedro, 
Andrezinho, Tavares Correia; 
Ismael e Madureira. Eurico 
Couto utilizou ainda Martins, 
Marcos Júnior, Piquet e Nilo. 
neste jogo a sorte não sorriu 
ao Paredes, mas antes do in-
tervalo Hélder Pedro marcou  
para o União após jogada de 
insistência. Já na segunada 
parte, Cícero aproveitou uma 
grande penalidade fortuita 
para fazer o empate para os 
salgueiristas.

O USC Paredes recebe do-
mingo o Länk Vilaverdense, 
deslocando-se uma semana 
depois ao Funchal para de-
frontar o Marítimo B e termi-
nará a prova com a receção ao 

São Martinho. Vencendo os 3 
jogos a equipa garantirá um 
lugar de subida à Liga 3.

Rebordosa AC na Taça… 
Cête subiu
Já nos distritais o Rebor-

dosa AC cumpriu na última 
ronda e venceu o seu jogo ca-
seiro por 3-0 sobre o Gondo-
mar B, mas o empate do Al-
pendorada colocou a forma-
ção duriense no Campeonato 
de Portugal. A formação de 
Rebordosa com o segundo lu-
gar irá disputar a Taça de Por-
tugal na próxima temporada.

Na mesma divisão de Eli-
te, na série 3 de manuten-
ção, o Aliança de Gandra 
terminou com vitória em ca-
sa por 2-0 sobre o São Pedro 
da Cova e ficou no primeiro 
lugar.

Na Divisão de Honra o SC 
Nun’Álvares terminou num 
tranquilo sexto lugar na série 
2 e despediu-se com uma go-
leada caseira de 4-1 sobre o 
Rio de Moinhos.

Na 1ª divisão distrital, na 
série 1 o FC Parada e o USC 
Baltar terminaram com 45 
pontos  no 5º e 6º lugar respe-
tivamente. O Vandoma foi 
10º classificado e o Sobreiren-
se 13º, ou seja será neste esca-
lão que as equipas do conce-
lho de Paredes irão competir 

no próximo ano. Já na série 2 
da mesma divisão o Sobrosa 
ficou acima da linha de água 
em 14º lugar, mantendo-se 
também neste escalão na pró-
xima temporada. Finalmente 
na 2ª divisão o Cête (mais in-
formação na página 14),  fez a 

festa da subida em ano de re-
gresso à competição.Na mes-
ma série o Lusos DB Sad ficou 
em 3º lugar e mantém-se na 
mesma divisão. A Equipa B do 
Lusos também irá competir na 
2ª divisão distrital depois do 
7º lugar na série 1.

USC Paredes continua 
na luta pela subida à Liga 3
FUTEBOL. O USC Paredes depois de uma derrota em Leça e de um empate caseiro com o 
Salgueiros, a equipa orientada por Eurico Couto continua a sonhar com a Liga 3. Nos cam-
peonatos distritais o Cête festejou a subida à I divisão. As restantes equipas paredenses 
irão manter-se nos mesmos escalões e o Rebordosa AC vai à Taça de Portugal.

CÓPIA DE CHAVES (HABITAÇÃO/AUTOMÓVEIS)
COMANDOS (GARAGEM/ALARMES)

FOTOCÓPIAS (PRETO/CORES)
MATRÍCULAS (5 MINUTOS)

MOLDURAS/CARIMBOS
ARRANJOS DE CALÇADO

R. Dr. José Bragança Tavares - nº 226 - R/Chão - Mouriz - 4580-593 - Paredes
Telef/Fax.: 255 542 140 - Telm.: 966 611 156 ou 915 220 020

e-mail.:moraismatos@hotmail.com

SERVIÇO AO DOMICÍLIO / ABERTURA DE PORTAS
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NUNO M. SILVA  | texto

A 
final four da Taça 
de Futsal da Asso-
ciação de Futebol 

do Porto, considerada a pro-
va rainha do futsal distrital, 
foi disputada nos dias 7 e 8 de 
maio no Pavilhão Multiusos 
de Paredes. O primeiro dia de 
competição contou com a 
presença do vereador do 
Desporto, Renato Almeida, e 
do presidente da Associação 
de Futebol do Porto, José 
Manuel Neves e ficou marca-
do pelos jogos das meias-fi-
nais, entre o Clube Desporti-
vo das Aves 1930 e o Leça 
Futebol Clube, e entre o Gru-
po Desportivo Cem Paus e a 
Associação Desportiva de 
Penafiel.  O CD das Aves foi o 

primeiro clube a conquistar o 
passaporte para a final, com 
uma vitória por 3-1 frente ao 
Leça Futebol Clube, e o AD 
Penafiel venceu o GC Cem 
Paus nas grandes penalida-
des, depois de um empate por 
2-2, juntando-se, assim, ao 
CD das Aves. Na grande final 
a AD Penafiel conquistou a 

Taça de Futsal da Associação 
de Futebol do Porto, com 
uma vitória nas grandes pe-
nalidades, depois de um em-
pate por 4-4 no tempo regu-
lamentar frente ao Clube 
Desportivo das Aves, que fez 
vibrar os adeptos.

A equipa penafidelense 
esteve a vencer por 4-1, mas 

os avenses conseguiram re-
cuperar a desvantagem e le-
varam o jogo para as grandes 
penalidades. Aí a sorte sorriu 
à AD Penafiel.

Depois do jogo da final, 
decorreu a cerimónia de en-
trega de prémios, que contou 
com a participação do presi-
dente da Câmara Municipal 
de Paredes, Alexandre Al-
meida, do vereador do Des-
porto, Renato Almeida, do 
diretor da Federação Portu-
guesa de Futebol, Pedro Dias, 
do diretor da delegação re-
gional do Norte do Instituto 
Português do Desporto e Ju-
ventude (IPDJ), Vítor Dias, do 
presidente da Associação de 
Futebol do Porto (AFP), José 
Manuel Neves, e dos vice-
-presidentes da AFP, André 
Regueiro e Adelino Gomes. 

AD Penafiel venceu em Paredes 
taça de futsal distrital
TAÇA. Paredes foi palco da final four da Taça AF Porto em futsal que juntou as equi-
pas do CD Aves 1930, AD Penafiel (II Divisão distrital), Leça FC e GD Cem paus (Elite). 
As equipas do escalão mais baixo da associação portuense disputaram a final que sor-
riu aos penafidelenses nas grandes penalidades.

A Câmara Municipal de Pa-
redes, no âmbito do Progra-
ma Mais Vida Ativa, e em 
parceria com o Município 
de Penafiel, dinamizou, no 
passado dia 4 de maio, o 
Torneio Intermunicipal de 
Boccia Sénior, no Pavilhão 
R o t a  d o s  M ó v e i s ,  e m 
Lordelo. 
A competição contou com a 
participação de 24 equipas 
e cerca de 100 atletas. Em 
representação do concelho 
de Paredes, participaram 
no torneio duas equipas da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa, duas equipas da 
Junta de Freguesia de Lor-
delo, duas equipas da Junta 
de Freguesia da Sobreira, 
duas equipas da Junta de 
Freguesia de Vandoma, 
duas equipas da Junta de 
Freguesia de Paredes e 
duas equipas da Junta de 
Freguesia de Gandra. A Câ-
mara Municipal de Penafiel 
participou com cinco equi-

pas e a Associação de Rio de  
Moinhos, a Associação de 
Vila Cova de Penafiel e a 
Junta de Freguesia de Ca-
nelas participaram com 
duas equipas cada.
O vereador do Desporto, 
Renato Almeida, esteve 
presente na receção às 
equipas, acompanhado pe-
los presidentes das Juntas 
de Freguesia de Gandra, 
José Mota, de Lordelo, Nu-
no Serra, de Paredes, Artur 
Silva, de Rebordosa, Salo-
mé Santos, de Sobreira, 
João Gonçalves e de Vando-
ma, José Cunha.
A equipa 1 da Junta de Fre-
guesia de Lordelo foi a ven-
cedora da prova, a equipa 1 
da Junta de Freguesia de 
Canelas ficou em segundo 
lugar e a equipa 2 da mesma 
Junta de Freguesia alcan-
çou o terceiro lugar. Já a 
equipa 1 da Junta de Fre-
guesia de Sobreira conquis-
tou o quarto lugar.

Lordelo recebeu 
torneio sénior de Boccia

O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado pelos vereadores, 
Paulo Silva e Renato Almei-
da, visitaram a sede do Fu-
tebol Clube de Cristelo, 
que reabriu ao público no 
passado dia 30 de abril, que 
f i c a  s i t u a d a   j u n t o  a o 
campo. 
Na reabertura estiveram 
presentes o presidente da 
Junta de Freguesia de Cris-
telo, José Rodrigues, de So-
breira, João Gonçalves, de 
Beire, José Carlos Barbosa, 
de Cête, Adriano Rocha e de 
Sobrosa, Américo Castro. 
Recorde-se que o Futebol 
Clube de Cristelo anunciou 
este ano o regresso à ativi-
dade prevendo voltar à com-

petição em setembro deste 
ano, com equipa sénior. A 
formação também será, a 
longo prazo, uma aposta da 
instituição desportiva. 
A sede está aberta ao pú-
blico todas as sextas-feiras 
à noite, sábados e domin-
gos o dia todo.

A Câmara Municipal de Pa-
redes felicitou o desportista 
paredense André Barbosa, 
natural da freguesia da So-
breira, pela conquista da 
Medalha de Ouro do esca-
lão Sénior Masculino - 67 kg, 
no II Campeonato Interna-
cional de Karaté de Costa 

Quebrada 2022, em repre-
sentação da Shokotan Asso-
ciação Karaté de Paredes 
(SAKP). Na competição, que 
decorreu em Cantábria, Es-
panha, nos passados dias 30 
de abril e 1 de maio, partici-
param cerca de 400 karate-
cas e 60 clubes.

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes, Alexandre 
Almeida, o vice-presidente, 
Elias Barros, e o vereador do 
Desporto, Renato Almeida, 
procederam no passado dia 1 
de maio à entrega de prémios 
do XIII Grande Prémio de 
Atletismo de Rebordosa or-
ganizado pelo Grupo Des-
portivo da Portela, com meta 
no Parque do Rio Ferreira. 
A prova de atletismo contou 
ainda com uma caminhada 
solidária alusiva ao Dia da 
Mãe, tendo a receita total an-
gariada nas inscrições rever-
tido para os Bombeiros Vo-
luntários de Rebordosa. 

No evento inscreveram-se 
cerca de 450 participantes 
nas variadas provas, incluin-
do a caminhada do Dia da 
Mãe num percurso de 6km. 
A cerimónia de entrega de 
prémios contou ainda com a 
presença do executivo da 
Junta de Freguesia de Rebor-
dosa, e do Presidente da ACe-
ler, Albano Silva.  O XIII Gran-
de Prémio de Atletismo teve 
o apoio da Câmara Municipal 
de Paredes, da Junta de Fre-
guesia de Rebordosa, dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, do Moto Clube 
de Rebordosa e o patrocínio 
de diversas empresas locais.

FC Cristelo reabriu a sede

Paredense André Barbosa 
campeão em Karaté

XIII Grande Prémio  de 
Atletismo de Rebordosa

FOTO: SAKP
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Meta de Meio Leitão
22.50 €

Meio Leitão
45.00 €

Leitão Inteiro
85.00 €

NUNO M. SILVA  | texto

M
ais operacio-
nal e moder-
n o ,  a  n o v a 

casa dos soldados da paz é 
inaugurada amanhã dia 14 
de maio. No ano em que 
celebram o 52º aniversá-
rio, os bombeiros terão a 
sua nova casa e foi preci-
samente no dia 11 de maio 
que foi efectuada a trans-
ferência de todo o mate-
rial humano e físico do ve-
lho quartel para a nova 

casa que terá cerimónia 
de pompa e circunstância 
amanhã, dia 14.
O investimento é enorme, 
são cerca de dois milhões 
de euros e os soldados da 
paz tiveram o apoio da Câ-
mara Municipal de Pare-
des e da Junta de Fregue-
s i a  d e  L o r d e l o ,  m a s  o 
apoio da população foi, 
igualmente, essencial pa-
ra que esta obra, que, ao 
fundo e ao cabo é para to-
dos, fosse concluída de 
forma célere e que não 
deixe encargos financei-

ros pesados para o futuro 
da instituição.
As pessoas de Lordelo, Vi-
lela e Duas Igrejas (fre-
guesias da área operacio-
nal  dos Voluntários de 
Lordelo) disseram sim a 
quem tanto lhes dá sem 
pedir nada em troca. 
E para Miguel Ferreira “não 
há palavras para descrever 
o que sinto nesta hora”. O 
presidente da direção da 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Lordelo referiu ao jornal 
O Progresso de Paredes 

que “ a ansiedade era tanta 
para responder a este tra-
balho que queríamos de-
senvolver. Mas tenho que 
dizer que foi um trabalho 
de equipa, porque o coman-
do e o corpo ativo têm sido 
incansáveis com a direção 
para, desde o início do pro-
jeto, conseguirmos concre-
tizá-lo em tempo recorde”.
E é mesmo um projeto de 
raiz que nasceu e que foi 
edificado em tempo re-
corde: “Não é num ano 
que se faz este projeto de 
raiz, mas a verdade é que 

e s t a  o b r a  j á  e s t á 
realizada”.  
Miguel Ferreira sublinha: 
“Os nossos bombeiros já 
estavam equipados e pre-
parados em termos opera-
cionais, mas com melho-
res instalações ficam tam-
b é m  c o m  m e l h o r e s 
condições para servir as 
populações”.
E na hora de ver o projeto 
erguido, o presidente da 
d i r e ç ã o  d e i x a  o s  s e u s 
agradecimentos: Quero 
aproveitar para agradecer 
a todos, desde os nossos 

bombeiros às instituições 
que nos ajudaram e à po-
pulação, pois foi duro le-
var este projeto a ser uma 
realidade. Um muito obri-
gado a todos”. 
Miguel Ferreira, presiden-
te da Direção da Associa-
ç ã o  H u m a n i t á r i a  d o s 
Bombeiros Voluntários é 
u m  h o m e m  o r g u l h o s o 
olhando à obra que nas-
ceu. Olhando àquilo que o 
Jornal O Progresso de Pa-
redes publicou a 19 de 
março de 2021, podemos 
dizer que foi em tempo re-

Bombeiros de Lordelo inauguram amanhã o seu novo Quartel
INAUGURAÇÃO. Os Bombeiros Voluntários de Lordelo vivem por estes dias o concretizar de um sonho: a inauguração do novo quartel. Um investimento que ronda os dois milhões de euros e que promete ser uma obra para os próximos cem anos, como há 

um ano atrás foi revelado pelo presidente da Associação Humanitária, Miguel Ferreira e pelo comandante José Eduardo Freitas.
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Bombeiros de Lordelo inauguram amanhã o seu novo Quartel
INAUGURAÇÃO. Os Bombeiros Voluntários de Lordelo vivem por estes dias o concretizar de um sonho: a inauguração do novo quartel. Um investimento que ronda os dois milhões de euros e que promete ser uma obra para os próximos cem anos, como há 

um ano atrás foi revelado pelo presidente da Associação Humanitária, Miguel Ferreira e pelo comandante José Eduardo Freitas.

corde que a obra nasceu 
depois d’o homem ter so-
nhado! “É uma mais-valia 
para o futuro até em ter-
mos operacionais. É um 
quartel  diferente,  com 
o u t ra  a g i l i d a d e  m u i t o 
operacional”, foram estas 
as palavras na altura.

“Ter mais jovens 
nos bombeiros”
José Eduardo Freitas é o 
comandante dos Bombei-
ros Voluntários de Lorde-
lo e olha para o novo quar-
tel com orgulho. Também 

ele falou com o jornal O 
Progresso de Paredes há 
um ano atrás: “Neste pre-
ciso momento este será 
um quartel a pensar no fu-
turo.  É esse o objetivo 
d e s t e  g ra n d e  p r o j e t o , 
criar condições para os 
bombeiros e apostar nu-
ma realidade futura.  A 
prioridade é a acessibili-
dade e no novo quartel 
poderemos colocar todos 
os veículos de emergência 
a sair em simultâneo”.
E agora que o quartel já é 
uma realidade, nascido de 

um projeto ambicioso que 
começava a dar os primei-
ros passos. Agora, dia 14 
será a inauguração da no-
va casa. Qual o sentimen-
to de ver a obra pronta?
A resposta do comandan-
te sai de forma natural: 
“Este momento traduz-se 
em sentimento de satisfa-
ção, de dever cumprido, 
de promessa realizada pa-
ra com os meus Bombei-
ros e de grande entusias-
mo para a mudança”. 
Quartel moderno, mais 
operacional.  E como se 

costuma dizer casa nova 
vida nova a partir de agora 
como será projetado o fu-
turo dos Bombeiros Vo-
luntários de Lordelo?
Para José Eduardo Freiras 
é óbvio: “Sem dúvida, casa 
nova vida nova, desperta 
maior motivação para os 
Bombeiros, visto que es-
tão criadas as condições 
essenciais, com um quar-
tel moderno e mais opera-
cional. Pretendo que este 
quartel seja também um 
dos motivos impulsiona-
dores para a entrada de 

mais jovens nos Bombei-
ros. Com novas instala-
ções, prevejo novos desa-
fios em todas as vertentes 
visto que estão reunidas 
as condições necessárias 
para assim acontecer”.  
E que palavras gostaria de 
deixar para os seus ho-
mens e mulheres, socieda-
de civil e instituições nes-
ta hora de festa? Aqui fi-
c a m  a s  p a l a v r a s  d o 
comandante dos Bombei-
ros Voluntários de Lorde-
lo: “Nesta hora de festa, 
quero afirmar o meu agra-

d e c i m e n t o  a  t o d o s  o s 
meus homens e mulheres, 
pelo empenho, dedicação 
e altruísmo. Á sociedade 
civil e, a todas as institui-
ções que ajudaram a que 
este sonho se tenha tor-
nado realidade o meu mui-
to obrigado”. 
Amanhã, dia 14 de maio, a 
partir das 14h30 o novo 
quartel é inaugurado ofi-
cialmente e promete ser a 
resposta para todas as po-
pulações servidas pelos 
Bombeiros Voluntários de 
Lordelo.
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Realizou-se no passado 
fim-de-semana de 7 e 8 de 
Maio, e depois do interreg-
no de dois anos devido à 
pandemia, as festas da San-
ta Cruz.

A festa teve como prota-
gonistas no Sábado um con-
certo Popular protagoniza-
do pelo “Ruizinho de Pena-
c o v a ”,  e  n o  D o m i n g o 
atuações magníficas da As-
sociação Filarmónica de 
Parada e da Banda de Músi-

ca de Cete. Ao final do dia, 
realizou-se a majestosa 

procissão que percorreu o 
habitual percurso.

Festas de Santa Cruz

SAÚL 
FERREIRA

O 
FC Cete, sagrou-
-se no passado 
domingo, dia 8, 

Campeão da 2ª Divisão Dis-
trital série 2 da AF Porto. 
Num regresso glorioso pas-
sados 10 anos à competição 
de seniores masculinos, o F C 
Cete, fez o brilharete de se 
tornar Campeão. Partiu com 
3 pontos de vantagem para o 
2º classificado a UCR Boim, e 
bastava-lhe um ponto na re-
ceção ao seu rival. Tal foi 
conseguido com um empate 
a zero, festejando assim a su-
bida de divisão e o título de 

Campeão na última jornada 
da série 2 da 2ª divisão distri-
tal da AF Porto. Um jogo que 
contou com uma assistência 
recorde de mais de 800 pes-
soas, que não se cansaram de 
puxar pelas suas equipas de 
início ao fim.

Mérito seja dado à jovem 
direção da Instituição, que 
em pouco mais de um ano na 
condução dos destinos de 
um clube que estava na imi-
nência de encerrar portas, 
conseguiu, diga-se não do 
zero, mas de um saldo muito 
negativo, dar condições con-
dignas aos atletas, com o me-
lhoramento dos balneários, 
e sede do clube, restrutura-
ção e liquidação de todas as 
dívidas que o clube tinha pa-
ra com vários fornecedores.  

Um clube humilde, cheio de 
boa gente, jovem e dinâmica 
e que promete muito em en-
grandecer as estruturas do 
clube. Assim, cumpra a Câ-
mara Municipal de Paredes 
com a promessa eleitoral de 
levar a cabo uma nova in-
fraestrutura de um comple-
xo desportivo com uma pista 
de tartan, e o clube ganhará 
assim asas para novos voos.

Já em Março havia este 
clube realizado com um es-
trondoso sucesso, o 1º Trail 
do Covão e que tão bom no-
me tinha já dado às gentes de 
Cete pela magnífica forma 
de se organizarem.

Um bem-haja a toda a di-
reção, estrutura técnica e 
jogadores do F C Cete pelo 
feito.

    CETE

FC Cete Campeão da 2.ª Divisão Distrital 
série 2 da AF Porto
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A Associação Geração 
13, com o apoio da Pint’art 
– Fotografia e, ainda, da 
Dom Bigodes, organizou um 
concurso de fotografia ani-
mal, na freguesia de Vilela.  
Esta iniciativa é composta 
por dois júris distintos, con-
tando não só com a partici-
pação da Presidente de Jun-
ta da Freguesia de Vilela, 
como também com a partici-
pação da Veterinária e do 
Vereador do Ambiente do 
Município de Paredes.Os 
vencedores do concurso se-
rão premiados com 2 pré-
mios distintos, sendo que 
todas as fotografias envia-
das serão, posteriormente, 
expostas, em local ainda a 
definir.  As inscrições para o 
referido concurso são gra-
tuitas e podem ser efetua-
das através das redes so-
ciais e contactos da Associa-
ção até dia 14 do corrente 
mês para participar.

Após dois anos de ce-
rimónias de premiação on-
line, o FEP Awards  voltou a 
realizar-se no ano de 2022, 
em Roma, Itália, tendo re-
cebido cerca de 2600 ima-
gens de fotógrafos de 26 
países diferentes. 

Foi atribuído ao fotó-
grafo Paulo Pinto, proprie-
tário da empresa Pint’art – 
Fotografia, com sede em 
Vilela, o 2º lugar na catego-
ria de melhor fotógrafo eu-
ropeu de casamento nos 
prémios da FEP (Federa-
ção Europeia de Fotógra-
fos Profissionais).

Paulo Pinto conquistou 
a Wedding Silver Camera, 
tendo em conta que havia 
3 categorias em que a dife-
rença de pontos entre uma 
Golden e uma Silver Came-
ra era diminuta. O referido 
concurso dispõe um júri 

composto por 32 juízes in-
ternacionais e, ainda, pelo 

p r e s i d e n t e  J o h a n 
Brouwers. 

Concurso de Fotografia AnimalPaulo Pinto conquista  
o 2º lugar no FEP Awards 2022

O 
I G O T  –  U n i -
ve r s i d a d e  d e 
L i s b o a  p r o -

moveu o concurso nacio-
nal “Nós Propomos”, on-
de um grupo de alunos do 
Agrupamento de Escolas 
d e  V i l e l a  v e n c e u  o  p r i -
meiro prémio. 
Os alunos foram distin-
guidos, pelo terceiro ano 
consecutivo,  na catego-
ria principal, Melhor Pro-
jeto, com o tema “Susten-
t a b i l i d a d e  c o m  ( P )
aredes”.
M a i s ,  d e  a c o r d o  c o m  a 
C â m a r a  M u n i c i p a l ,  o s 
a l u n o s  c o n q u i s t a r a m , 
ainda, o segundo lugar no 
c o n c u r s o  t e m á t i c o  d e 
Melhor Vídeo.
A  a t i v i d a d e  p r o m ov i d a 
contou com a participa-
ção de mais de 400 proje-

tos a nível  nacional e ti-
nha como objetivo con-

tribuir para a colocação 
de ecopontos nos estabe-

lecimentos escolares.  A 
entrega de prémios reali-

zou-se na Universidade 
de Lisboa e juntou apro-

ximadamente 1400 alu-
nos vindos de todo o país. 

    VILELA

Agrupamento de Escolas de Vilela vence o primeiro 
prémio do concurso nacional "Nós Propomos"

ANA GOMES
MACHADO
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Na última edição no-
ticiamos a existência de 
placards de publicidade 
em frente ao busto do 
Comendador e Benemé-

rito baltarense. O novo 
local fica situado em 
frente à sua residência 
em Baltar  que é o símbo-
lo mais visível da sua 

obra na Vila. Entretanto 
a Junta de Freguesia re-
tirou os cartazes, confe-
rindo a devida dignidade 
ao local.

Busto de Pereira Inácio  
com novo enquadramento

FAUSTINO 
 SOUSA

A 
Junta de Freguesia 
de Baltar estabele-
ceu no mandato da 

anterior presidente, Concei-
ção Rosendo, um protocolo 
com o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, para 
ter ao dispor da população um 

GIP (Gabinete de Inserção 
Profissional),  de forma a 
apoiar os jovens e adultos de-
sempregados da vila de Baltar 
e  das freguesias mais próxi-
mas. A animadora/técnica so-
cial que vinha a desempenhar 
as funções neste serviço, pediu 

a demissão e já não colabora 
com a Junta de Freguesia de 
Baltar. António Sousa, secretá-
rio da Junta de Baltar referiu 
que este é um serviço essencial 
e que Baltar não pode perder 
esta mais-valia para a popula-
ção. Em comunhão com o pre-

sidente da Junta de Freguesia 
de Baltar, Jorge Coelho,  deci-
diram encetar todos os esfor-
ços para não perder o serviço 
que é essencial para todos 
aqueles que se encontram à 
procura de emprego. Nesse 
sentido, a Junta está a aceitar 

candidaturas para exercer a 
função de  animador/técnico 
social de forma a  iniciar o pro-
cedimento concursal, tendo 
em vista o seu recrutamento. 
Os interessados deverão con-
tactar os serviços da Junta de 
Freguesia de Baltar.

    BALTAR

Junta de Freguesia de Baltar  
precisa de Técnico Social  

No próximo dia 19 de 
Maio, o kartódromo de 
Baltar, vai voltar a receber 
os primeiros quilómetros 
d e  m a i s  u m a  p r ov a  d o 
R a l l y  d e  P o r t u g a l .  O  
Shakedown que, mais uma 

vez, volta a realizar-se em 
Baltar, é o derradeiro tes-
te que os pilotos e equipas 
têm para definirem ou 
corrigirem as últimas afi-
nações,  com horário pre-
visto entre as 9h00 e as 

14horas. Baltar volta as-
sim a ser o ponto de parti-
da de uma das provas mais 
importantes do circuito 
mundial, o que é efectiva-
mente uma mais-valia pa-
ra a vila. 

No passado dia 8 de 
Maio, a vereadora da Câ-
mara Municipal de Pare-
des,  Tânia Ribeiro, esteve 
no almoço organizado pe-
la Comissão de Festas em 
Honra da Nossa Senhora 
das Necessidades, que de-
correu no Centro Escolar 
de Baltar. A iniciativa vi-
sou a angariação de fun-
dos para a festividade, que 
se realiza nos dias 13, 14 e 

15 de agosto, e reuniu cer-
ca de 250 pessoas, entre 
elas o presidente da Junta 
de Freguesia de Baltar, 
Jorge Coelho, e o pároco 
local, José Coelho. A ani-
mação musical ficou a car-
go do grupo Unidos na 
Borga. A Comissão de Fes-
t a s  é  c o m p o s t a  p o r  1 7 
membros e representada 
por Emídio Soares, presi-
dente, por José Ribeiro, 

vice-presidente, e pelos 
juízes da festa, Ana Morei-
ra e Rodrigo Silva. Esta 
Romaria é uma das três 
romarias que se realizam 
na vila e que já tem alguns 
séculos de existência, pelo 
que o trabalho da comis-
são de festas é essencial 
para manter os costumes 
e tradições da vila e que 
fazem parte da sua cultura 
tradicional. 

Baltar Centro  
do Desporto Automóvel

Almoço da Comissão  
de Festas da Nossa Senhora das 
Necessidades de Baltar

PUB

CONVOCATÓRIA
PARA ASSEMBLEIA GERAL

Ao abrigo do disposto no art.º 30º dos estatutos convoco os associados da 

Associação Nossa Senhora dos Remédios Obra do Bem Fazer, para reunirem 

em Assembleia Geral no dia 28 de Maio de 2022 pelas 20:30 horas na sede 

da Associação, sita na Rua de S. José, n.º 257, 4580-117 PAREDES, com a 

seguinte ordem de trabalhos:

1º - Discussão e votação do relatório de contas da gerência do ano 2021, 

bem como parecer do Conselho Fiscal.

Se à hora marcada não estiverem presentes mais de metade dos associados 

com direito de voto, a assembleia reunirá uma hora depois com os associa-

dos que estiverem presentes, dando-se inicio á votação e tomada de posse.
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D
urante o mês de 
maio a Junta de 
F r e g u e s i a  d e 

Rebordosa, em colabora-
ção com o Grupo de Teatro 
Tru’peça e o apoio da Câ-
mara Municipal de Paredes, 
organiza o 1.° Festival de 
Teatro de Rebordosa “Tru-
pes e Peças”.
O objetivo da iniciativa é 
“promover e impulsionar a 

cultura, após uma longa pa-
ragem devido à Covid-19”, 
adianta a Junta de Fregue-
sia em comunicado.
Com um “cartaz abrangen-
te e descentralizado”, o Fes-
tival de Teatro pretende
“reaproximar a população 
da cultura, com espetácu-
los para públicos de dife-
rentes idades”.
O salão nobre da Junta de 
Freguesia, o auditório da A 
Celer e o parque urbano do 
Rio Ferreira serão os palcos 
deste festival, que tem en-
trada gratuita e sujeita à 
disponibilidade dos espa-

ços. Amanhã dia 7 maio, às 
21h30, o salão da Junta de 
Freguesia recebe o espetá-
culo “Terapia Familiar”, do 
G r u p o  T e a t r o  P a l c o 
Sobrosa.
No domingo, às 21horas, é a 
v e z  d a  A s s o c i a ç ã o  R e -
bord’arte apresentar “A 
tasca do Chico”.
Há espetáculos agendados 
para os dias 13 e 15, no au-
ditório da A Celer, 21 e 22 
no salão nobre da Junta de 
Freguesia e parque urbano 
do Rio Ferreira em Rebor-
dosa e 28 e 29 na Junta de 
Freguesia.

    REBORDOSA

Junta de Rebordosa promove Festival de Teatro
PAULO
PINHEIRO

A Associação Grupo de 
Teatro Tru’peça comemorou 
no passado dia 9 de Maio 14 
anos de existência! A Asso-
ciação Grupo de Teatro 
Tru’peça atingiu os 14 anos 
de atividade com apresenta-
ção de 12 peças estreadas 
por este Grupo sob a coorde-
nação da Encenadora Ana 
Perfeito. São cerca de 16 ele-
mentos que fazem parte de 
Grupo uns já falecidos, mas 

maior parte ainda no ativo é 
com enorme sentido de de-
ver cumprido que olham para 
esta Associação hoje e veêm 
que ela aproxima-se daquilo 
que é o objectivo, graças ao 
trabalho e à dedicação de to-
dos que acompanham na ca-
minhada, assim sendo feste-
jam os 14 anos com a alegria 
e humildade que os carateri-
za e com a irreverência que 
não querem perder.

Rebordosa recebeu 
a 13ª. edição do Gran-
de Prémio de Atletis-
mo da cidade de Re-
bordosa. A prova orga-
n i z a d a  p e l o  G r u p o 
Desportivo da Portela 
juntou cerca de 500 
atletas a competir nas 
diferentes provas, in-
cluindo a caminhada 
do Dia da Mãe,  num 
percurso de 10km.

L u í s  M e n d e s ,  d o 
Maia AC, venceu a pro-
va principal masculina.  
N a  p r o v a  f e m i n i n a 
venceu Andreia San-
tos. A cerimónia de en-
trega de prémios con-
tou com a presença do 

presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, 
Alexandre Almeida, o 
vice-presidente, Elias 

Barros, e o vereador do 
Desporto, Renato Al-
meida que participou 
na prova e ainda do 

executivo da Junta de 
Rebordosa, e do presi-
dente da A Celer, Alba-
no Silva.

A Comissão de Festas da 
Cidade de Rebordosa come-
çou a trabalhar, desde o mês 
corrente, com o propósito 
de angariar fundos para esta 
freguesia de Rebordosa. Es-
ta nova comissão pretende 
cumprir a tradição conheci-
da como Festa da Cidade de 
Rebordosa, que se irá reali-
zar entre 1 a 4 de Julho de 
2022. “Estão a ser vividos 
tempos diferentes, onde re-
gras rígidas têm de ser cum-
pridas para a segurança e 
bem-estar de todos sejam 
assegurados. Por isso, serão 
cumpridas as normas neces-
sárias, para que o evento 

conhecido como Festa da 
Cidade e todas as ações e 
pré-eventos, que acontece-
rão”. Como já era hábito es-
tes eventos aconteciam “to-
das essas iniciativas servem 
de angariação de fundos 
destinados à realização da 
Festa da Cidade de Rebor-
dosa é de união da equipa 
que é a comissão de festas. 
Caso haja algum constrangi-
mento, ou ordem, que leve a 
que qualquer evento seja 
alterado ou cancelado, terá 
de ser cumprido”. Esta equi-
pa está no terreno irá per-
correr toda a freguesia, se 
puder ajude!

Parabéns Grupo 
de Teatro Tru’Peça 13º Grande Prémio de Atletismo do GDP

Comissão de Festas  
da Cidade de rebordosa  
está a organizar eventos  
e a fazer peditórios
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Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios 
orientadores da informação livre, rigo-
rosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representa-
tivos do concelho de Paredes 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 to-
dos os cidadãos, independentemente da 
cor, raça, género, convicções, religião, 
nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, as-
segurando a dignidade das pessoas e das 
instituições e a sua privacidade.

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

cristianoribeiro@gmail.com

O atual SNS: em encruzilhada 
ou na senda do negócio?

C
apacitar o SNS, tornando-o 

mais eficaz, é uma necessária 

medida de salvaguarda do SNS 

como Serviço Público essencial dos 

portugueses, independentemente do 

seu estatuto social. Por isso torna-se a 

meu ver intolerável que o SNS se degra-

de, ou perca valências ou característi-

cas que lhe são próprias. E é o que acon-

tece. Darei exemplos. 

O diagnóstico de Síndrome do Canal 

Cárpico e de outras radiculopatias é fei-

to através da sintomatologia clinica e de 

exames complementares específicos, 

como é o caso da Electromiografia. Po-

rém mesmo quando necessário e justi-

ficável, não é possível fazer atualmente 

esse exame no interior dos serviços do 

SNS ou em clinicas convencionadas. O 

cidadão terá de “esportular” quase uma 

centena de euros ou entrar no circuito 

sempre problemático da referenciação 

para Consulta Hospitalar. Será isto 

aceitável, sublinhando-se mesmo o fac-

to da patologia, muito comum, em cau-

sa ter origem em práticas físicas labo-

rais de atos repetitivos com membros 

superiores?

Mas a mesma ineficácia na resposta a 

problemas concretos no seio do SNS se 

verifica com a realização de Ecografias, 

nomeadamente das partes moles, em 

que o utente se vê perante a terrível al-

ternativa de pagar por inteiro o exame 

ou ver preterido para um futuro muito 

distante a sua realização.  

O caso das Ressonâncias Magnéticas é 

lapidar do envolvimento de dinâmicas 

de negócio irrestritas, com a cumplici-

dade das administrações e dos gover-

nos. Permanece vedado ao Médicos de 

Medicina Geral e Familiar a sua prescri-

ção num atestado permanente de des-

confiança na aplicação de critérios 

científicos. O mesmo não se passa nos 

ilimitados e liberais processos de Medi-

cina Física e Reabilitação.  Estamos pe-

rante um dilema sério, mas de resolu-

ção fácil, se se tivesse sempre em priori-

dade o interesse público e a boa 

governação. Contudo acumulam-se 

suspeitas e justificam-se indignações. 

O Estado sentiu no período antes da 

pandemia a necessidade de diminuir os 

custos significativos dos exames de 

diagnóstico prescritos nos Centros de 

Saúde. A sociedade aplaude. Sabendo-

-se que os hospitais têm muitas vezes 

recursos e capacidades de resposta, 

não utilizadas, nos seus laboratórios e 

outros serviços de diagnóstico, provi-

denciou-se circuitos alternativos de 

resposta nos hospitais públicos. Os do-

cumentos emitidos eram aliás diferen-

tes. Na aplicação informática para a 

prescrição de exames, o prescritor era 

induzido a utilizar a capacidade interna 

do SNS ficando a alternativa, os con-

vencionados, a exigir um clique especí-

fico. Com a pandemia, com outras prio-

ridades, esta orientação ficou suspensa 

ou inactiva. Contudo, agora, na nova 

normalidade, o que se verifica? A pres-

crição induzindo o recurso aos conven-

cionados passou a ser a norma, exigin-

do-se o tal clique informático para a 

resposta interna. Alguém me sabe ex-

plicar esta nítida preferência, esta en-

capotada orientação? 

Consta que a Administração Regional 

de Saúde do Norte não realizou concur-

so público para a compra de papel de 

impressão para o ACES, nem assegura 

os respectivos tinteiros. O justificativo 

oficial é o Zero de Impressão, o Zero de 

Desperdício de Papel. Pergunto-me. O 

papel utilizado não cumpre uma neces-

sidade básica, um papel social? A indús-

tria da fileira do papel, com expressão 

nacional e internacional, é descartável, 

e a que preço? 

O SNS está numa encruzilhada. Espere-

mos que não seja o auto-proclamado 

“governo mais à esquerda de sempre” o 

seu coveiro.

A 
liberdade, Sancho, é um dos mais 
preciosos dons que os homens rece-
beram dos céus. Com ela não podem 

igualar-se os tesouros que a terra encerra 
nem que o mar cobre; pela liberdade, assim 
como pela honra, se pode e deve aventurar a 
vida, e, pelo contrário, o cativeiro é o maior 
mal que pôde vir aos homens.(Miguel de 
Cervantes)
A defesa honesta da liberdade de expressão 
coloca o seu defensor, em regra, numa posi-
ção ontologicamente desconfortável, na 
medida em que ele pode ser acusado de 
cumplicidade ou associação a um discurso 
obtuso, pelo simples fato de resguardar o 
direito à manifestação.
Entretanto, ninguém precisa invocar a "li-

berdade de expressão" para emitir opiniões 
inócuas ou truísmos. Consoante asserção de 
Wilde, "todo efeito que produzimos nos pro-
porciona um inimigo. Quem quer ser popu-
lar, tem que ser uma mediocridade".  Bem 
disse Orwell que "a liberdade, se é que signi-
fica alguma coisa, significa o direito de dizer 
às pessoas o que não querem ouvir". Assim, é 
justamente na possibilidade de defesa de 
teses mais grotescas que se procede ao tes-
te dos limites ao exercício de tal direito.
Putin invoca o combate ao nazismo na Ucrâ-
nia como fundamento da sua guerra “santa”. 
A celeuma concerne em saber se essa pro-
posição — esdrúxula, a não mais poder — en-
contra amparo na liberdade de discurso.
A questão, então, é saber se a cruzada de Pu-
tin contra o nazismo, através da invasão de 
um pais soberano, viola as fronteiras da li-
berdade de expressão e desemboca em con-
duta criminosa.
E a resposta à sanha punitiva, é SIM. 
O pensamento de Putin é, de fato, equivoca-
do. Mas ele sabe que não é proibido ser um 
energúmeno — e parece ambicionar ser a 

amandioribeiro-5912p@adv.oa.pt

Por
AMÂNDIO 
RIBEIRO

As ideias!

P
ortugal é, por si só e pela direção 
do curso dos principais Rios, um 
país inclinado para o Mar e econo-

micamente dependente do litoral! A 
grande maioria das pequenas, médias e 
grandes empresas do país estão sediadas 
ou representadas na área metropolitana 
de Lisboa ou do Porto. A grande maioria 
das questões que são discutidas ao nível 
de políticas públicas são relacionadas 
com programas aplicados em Lisboa e 
Vale do Tejo ou então na região Norte.
As promessas de regionalização, des-
centralização e até de entrega de com-
petências a municípios são só promes-
sas de transferência de responsabilida-
des e nunca de transferência de valor ou 
de receita ou de transferência de capa-
cidades de gestão própria. As razões 
para uma melhor qualidade de vida, 
mais oportunidades, maior competitivi-
dade laboral e uma maior proximidade 

aos centros de decisão, nomeadamente 
do governo, são naturais (basta visitar o 
interior para verificar isso mesmo..) e 
têm um fundamento histórico que é que 
o país é por estes dias ainda mais dese-
quilibrado no que às assimetrias regio-
nais diz respeito e nunca como agora as 
desigualdades entre a estreita franja do 
litoral e todo o restante território conti-
nental foram tão acentuadas. 
Assim, neste período em que o confina-
mento da era pós-covid (esperamos 
nós...) e em que o mundo desperta de uma 
implementação à força de medidas de 
proteção aos trabalhadores do home of-
fice e, no contexto atual em que tanto se 
fala sobre o futuro do trabalho e novas 
formas de trabalhar, é fundamental que 
os responsáveis das empresas reflitam 
sobre a forma de tornar os seus modelo 
de negócio mais eficientes, com menor 
perda de valor quer nos custos de logísti-
ca quer no investimento em bem estar e 
na vida familiar dos seus trabalhadores. 
Essa reflecção tem de ser realizada con-
siderando que as regiões do interior do 
País são altamente competitivas nos pre-
ços e apetecíveis para jovens profissio-
nais altamente qualificados se sentirem 
beneficiados pela instituição de práticas 
laborais que beneficiam a eficiência, o 

Por
MÁRIO  
CAMILO  
MOTA
Engenheiro

mariocamilomota@gmail.com

À porta do Litoral, longe do coração!
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prova viva disso.  Dostoiévski alude ao direi-
to de desejar "algo muito estúpido, sem es-
tar comprometido com a obrigação de dese-
jar apenas o que é inteligente".
Censurar ideias ruins somente por serem 
execráveis é criar o "crime de opinião", o que 
pode ser nefasto.
O repúdio aos discursos de ódio constitui 
uma das formas mais eficazes de defesa da 
liberdade de expressão, por mais contradi-
tório que possa parecer. 
As atrocidades cometidas durante o Holo-
causto devem ser lembradas como admoes-
tação para que jamais se repitam, porém 
colocadas na latrina da vergonha histórica. 

Nazismo apequena-nos e diminui-nos como 
seres humanos. Retira das profundezas do 
esgoto o nosso lado mais vil e abjeto. Tem 
em seu âmago a sombra da crueldade, da er-
radicação e do genocídio, o que deve causar 
repulsa.
Putin com as atrocidades cometidas na 
Ucrânia, coloca-se a si e ao povo Russo, no 
mesmo plano de vergonha e repulsa, e ele 
não se lembra que cada ação tem uma rea-
ção, pois a “a morte de um único homem 
me diminui, porque eu pertenço à Huma-
nidade. Portanto, nunca procures saber 
por quem os sinos dobram. Eles dobram 
por ti” - HEMINGWAY.

As ideias!

À porta do Litoral, longe do coração!
atingir de resultados e a conciliação da 
vida profissional com a vida familiar.
Os esforços de políticas de incentivo e 
de descentralização que visam a cons-
trução e fixação de polos, escritórios e 
Centros de Competências no interior 
do território nacional não tem sido mui-
to evidentes, contudo existem alguns 
bons exemplos de dotar regiões do inte-
rior com meios de desenvolvimento, 
como são as Instituições Académicas 
com inegável qualidade pedagógica, co-
mo é o caso de Braga, Guarda, Coimbra, 
Covilhã ou Évora, que dispõem de con-
dições únicas e diferenciadoras para se 
tornarem, efetivamente, regiões de re-
ferência, criando hubs de inovação e 
polos de emprego qualificado. Por isso, 
é da responsabilidade dos líderes em-
presariais por um lado colocar esta vi-
são nas suas estratégias, e, por outro 
lado, apostar claramente nesse cami-
nho de forma a desenvolver a própria 
região. Exemplo disso, na nossa região, 
é a CESPU e o desenvolvimento que 
tem tido na criação de polos e no desen-
volvimento de parcerias com o poder 
local, na aproximação às empresas e aos 
seus processos de recrutamento na re-
gião e, em suma, procurando fixar al-
guns destes jovens altamente qualifica-

dos e contribuir para que se tornem lo-
cais atrativos para trabalhar (e viver) no 
Vale do Sousa.
Sabemos de há muito tempo que a ino-
vação e tecnologia são motores do co-
nhecimento e da criação de valor para 
as economias locais e para as organiza-
ções. Contudo, vivemos um contexto 
atual de elevada escassez de talento, 
não só em Portugal, mas a nível global. 
Este cenário altamente competitivo, 
onde a “guerra” pelo talento está ao ru-
bro e que a Pandemia veio ainda expo-
nencializar, não só porque acelerou as 
necessidades de transformação digital 
das empresas, mas também porque os 
novos modelos de trabalho remoto ul-
trapassam barreiras geográficas inter-
nacionais e tornaram o mercado e os 
profissionais portugueses ainda mais 
apetecíveis. O nosso país tem um nível 
médio salarial inferior ao de outros paí-
ses e a situação agrava-se todos os dias.
É por isso que se estranha que o PRR ou 
o atual governo não privilegiem a me-
lhor qualidade de vida, a localização 
geográfica diferenciadora, os menores 
níveis de stress, a segurança, o clima, ou 
outros fatores que fazem de nós os me-
lhores em Portugal, no litoral, no inte-
rior ou em qualquer parte do mundo.

Gandra, 9 de maio de 1999

N
o passado dia 9 de maio cele-
brou-se o vigésimo terceiro 
aniversário duma reunião ex-

traordinária da Assembleia de Fregue-
sia de Gandra. Esta data não figuraria 
como efeméride, para esta comunida-
de, se para ela não representasse ele-
vados valores: a união e resistência 
popular.
Numa sucinta contextualização, em 
1998, o Governo Central promulgou, 
através do Decreto Lei nº43/98, o pa-
gamento duma Contribuição especial 
de 30% sobre a valorização de terre-
nos pela construção de circulares ro-
doviárias nas regiões de Lisboa e Por-
to, em territórios que delas beneficias-
sem. Entre inúmeras freguesias 
previstas, encontrava-se referenciada 
Gandra pelo usufruto do investimento 
da Cintura Regional Externa do Porto. 
Importa esclarecer, para melhor com-
preensão do leitor, que à data, Gandra 
ainda se apresentava como freguesia 
recém elevada a vila; longe do cresci-
mento imobiliário a que de então para 
cá se assistiu; e maioritariamente ru-
ral. Ademais, o investimento público 
supramencionado era ainda inexisten-
te nesta autarquia e veio só a materia-
lizar-se passados 13 anos, mais con-
cretamente em 2011.
Entendeu a população, sobretudo por 
estas razões, estar a ser vitima duma 
dupla injustiça: nem tampouco usu-
fruía do investimento público à data da 
aplicação do imposto; bem como este 
iria condicionar o natural desenvolvi-
mento da freguesia, fruto das externa-
lidades negativas que daqui adviriam: 
os territórios limítrofes que não fos-
sem alvo deste imposto estariam con-
correncialmente avantajados na atra-
ção da fixação de famílias e captação 
de investimento.
Foi neste sentido que, insurgindo-se 
contra esta decisão, um movimento de 

iniciativa popular, denominado “Movi-
mento Contra a Inclusão de Gandra no 
Imposto Especial”, solicitou a convoca-
ção duma reunião extraordinária da 
A.F., cuja ocorreu precisamente no dia 
9 de maio e na qual se deliberou pro-
testar, sob as mais variadas formas, 
pela aplicação deste decreto de lei a 
esta autarquia. Este ajuntamento foi a 
primeira expressão da força popular 
que, reunindo centenas de pessoas no 
largo da Junta de Freguesia, seguiram 
em caravana, em marcha lenta, até aos 
Paços do Concelho - relatos existem 
que tinha chegado a primeira viatura a 
Paredes e o último carro ainda não ti-
nha arrancado de Gandra. Outra medi-
da determinada prendeu-se com o 
boicote aos atos eleitorais subsequen-
tes, mais concretamente as eleições 
europeias, de 30 de junho de 1999, nas 
quais, de 4031 eleitores inscritos, ape-
nas 1 participou; e as eleições legislati-
vas, de 10 de outubro do mesmo ano, 
onde votaram 21 de 4101 recensea-
dos. Ressalve-se que esta atitude não 
se constituiu como alheamento de um 
dos mais elementares deveres dos ci-
dadãos, mas como uma das poucas 
formas pacíficas de protesto de um 
povo, à imagem do que mais tarde, Jo-
sé Saramago nos relata, em “Ensaio 
sobre a Lucidez”.
Neste horizonte temporal, outras tan-
tas ações foram promovidas, sempre 
por iniciativa popular e com um único 
propósito: fazer ver ao Governo Cen-
tral, instalado na tão distante capital, 
que uma freguesia num território tido 
por si como província era penalizada 
pelo laboratório de políticas públicas 
de gabinete.
Por despachos de 08 de outubro de 
1999 e 31 de maio de 2000, o Ministro 
das Finanças de então reconhece “a 
falta de condições objetivas que sus-
tentam a aplicação do imposto” em 
Gandra. 
O feito imortalizou-se onde tudo co-
meçou, adquirindo para a sua toponí-
mia a data da já destacada reunião po-
pular: Largo 9 de maio. Este figura co-
mo um exemplo da eficácia da força e 
união popular contra as injustiças do 
centralismo exacerbado deste país. 

Por
ARMANDO  
LEAL
Técnico de
Recursos Humanos
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O presidente da Câmara 
Municipal de Paredes, Ale-
xandre Almeida, acompa-
nhado pelo vice-presiden-
te, Elias Barros, pelos ve-
readores Francisco Leal, 
Tânia Ribeiro, e Renato Al-
meida, e pelo presidente da 
Junta de Freguesia de Pare-
des, Artur Silva, visitou on-
tem, dia 9 de maio, os gru-
pos de peregrinos e volun-

tários que se encontram a 
caminho do Santuário de 
Fátima. Da cidade de Pare-
des partiram cerca de 800 
peregrinos a pé apoiados 
pela Associação Nossa Se-
nhora dos Remédios – Obra 
do Bem Fazer, pela Obra de 
Caridade ao Doente Paralí-
tico (OCDP - Paredes) e pe-
lo Rancho Regional de 
Paredes.

O vereador Paulo Silva, e o 
presidente da Junta de Fre-
guesia de Parada de Todeia, 
Tiago Magalhães, assisti-
ram, na tarde do passado 
domingo, dia 8 de maio, à 
cerimónia das promessas 
escutistas do Agrupamento 
609 de Parada de Todeia. 
Na sessão solene, inserida 
na missa conduzida pelo pa-
dre Pedro Silva, foram en-
tregues os lenços de cada 
escalão a sete Lobitos, qua-
tro Exploradores e sete 
Caminheiros. 
O Agrupamento de Escutei-

ros de Parada de Todeia é 
composto por cerca de 70 
elementos e liderado pelo 
c h e f e  R i c a r d o  J o r g e 
Barbosa. 
A cerimónia, que marca o iní-
cio das comemorações do 
10º Aniversário do Agrupa-
mento de Parada de Todeia 
celebrado a 29 de julho, con-
tou com a presença de ele-
mentos dos Agrupamentos 
1371 Recarei, 1061 Gonda-
lães, 1039 Vilela, 1281 S. 
Martinho de Campo, 694 
Margaride – Felgueiras e 680 
Santão – Felgueiras.

Autarcas visitaram 
peregrinos e voluntários

Celebração das  
promessas escutistas  
do Agrupamento  
de Parada de Todeia NMS | texto

O 
I V  S e m i n á r i o 
“Paredes: Cultu-
ra e Sociedade”, 

organizado pela Escola Se-
cundária de Paredes, pelo 
Centro de Formação de As-
sociação de Escolas de Paços 
de Ferreira, Paredes e Pena-
fiel, e pela Hexágono – Asso-
ciação dos Antigos Alunos e 
Amigos da Escola Secundá-
ria de Paredes, com o apoio 
da Câmara Municipal de Pa-
redes, decorreu no passado 
sábado, dia 7, na Escola Se-
cundária de Paredes. 

A vereadora da Cultura, 
Beatriz Meireles, o presiden-
te da Assembleia Municipal, 
José Baptista Pereira, o dire-
tor da Escola Secundária de 
Paredes, Francisco Queirós, e 
o presidente da Associação 
Héxagono, Pedro Flores, esti-
veram presentes na iniciativa, 
que ficou marcada por uma 
visita à Feira do Livro Usado e 
por um programa dividido em 
quatro painéis.

No primeiro painel, foram 
abordados temas como “O 

toque manual dos sinos de 
Sobrosa, um património 
imaterial”, por Cristiano 
Marques, “Achegas para a 
história da Família dos Mo-
reira, da Casa da Lousa, em 
Gandra”, por José Leão, e os 
“Presos e Exilados Políticos 
de Paredes”, por António Jo-
sé Queiroz, com moderação 
de Luís Ribeiro. 

“O Foral de Aguiar de 
Sousa – um Foral no Termo 
do Porto”, apresentado por 
Joaquim Alves,  “Camilo 

Castelo Branco e Moreira 
das Neves”, por José Valle 
Figueiredo, e o “Direito na 
sociedade – sua evolução”, 
por Águeda Cerqueda, fo-
ram os temas do segundo 
painel, moderado por Ivo 
Rafael Silva.

De tarde, o terceiro pai-
nel, que contou com a mode-
ração de João Capote, abor-
dou “A Senhora do Pinhal: 
uma aparição mariana em 
Bitarães no século XX”, por 
Ivo Rafael Silva, e “A impor-

tância do movimento asso-
ciativo na dinamização das 
políticas culturais locais”, 
por Fernando Salvador. 

O quarto painel encerrou 
a programação, com as te-
máticas “Conhecer para pre-
servar o património natural 
da região”, apresentada por 
José Carlos Sousa, e “A cida-
de de Paredes e o Rio Sousa”, 
por Celsa Gonzalez, José Or-
lando Rocha e Paula Correia, 
tendo contado com a mode-
ração de Mário Cruz.

IV Seminário Paredes Cultura 
e Sociedade debateu o concelho
SEMINÁRIO. Cultura e Sociedade com um pouco de História foram os temas centrais do 
IV Seminário Paredes Cultura e Sociedade. Esta é já a IV edição deste encontro que deba-
te o concelho de Paredes.
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N
a passagem dos 
89 anos de vida 
da Cooperativa 

A LORD há que sublinhar a 
sua história e a importância 
que a instituição tem na cida-
de de Lordelo e, ao fim e ao 
c a b o ,  e m  t o d o s  o s 
lordelenses.

No dia 10 de maio de 
2022, a A LORD celebrou os 
seus 89 anos de vida com a 
realização de uma missa na 
Igreja Paroquial de S. Salva-
dor de Lordelo, que contou 
com a participação do Ór-
feão da Fundação A LORD, 
que, dessa forma, abrilhan-
tou e de que maneira aquele 
momento que serviu, igual-

mente, para homenagear 
todos aqueles que fizeram 
p a r t e  d a  h i s t ó r i a  d a 
Cooperativa. 

Depois as celebrações 

continuaram nas instalações 
da Cooperativa onde não fal-
tou o habitual bolo de ani-
versário. Parabéns à Coope-
rativa A LORD e também à 

Fundação, pois fazem parte 
da vida de Lordelo e desem-
penham um papel preponde-
r a n t e  n a  s o c i e d a d e 
lordelense.

Cooperativa A LORD  
festejou o seu 89º aniversário
PARABÉNS. A Cooperativa A LORD está de parabéns pelo seu 89.º aniversário, um 
dia que foi assinalado com uma missa e um lanche. A vida da cooperativa que continua 
a marcar o dia-a-dia da cidade de Lordelo.

A visita cultural de Maio foi 
a Coimbra onde muito se foi 
descobrindo da cidade dos 
estudantes e da saudade! 
Seminário Maior em Coim-
bra um lugar onde a Cultura 
e Espiritualidade dialogam 
com a Cidade. Na Alta de 
Coimbra, junto ao Jardim 
Botânico, encontramos 

uma das mais impressio-
nantes presenças da arte 
italiana em Portugal, com 
mais de 250 anos. Um lugar 
inesperado de rara beleza 
que merece a tua visita. 
Aqui tens lugar para estu-
dar, espaços para rezar, 
oportunidade para convi-
ver, museus a visitar…

No passado sábado, dia 7 
de maio, no Auditório da 
Fundação A LORD, teve lu-
gar a Sessão Solene de en-
trega de Prémios de Mérito 
Escolar.
De acordo com a sua acção 
em prol do desenvolvimen-
to cultural da cidade, a Fun-
d a ç ã o  A  LO R D  a t r i b u i 
anualmente, aos melhores 
alunos do Agrupamento de 
Escolas de Lordelo, os Pré-
mios de Mérito Escolar e 
este ano essa entrega vol-
tou a ser presencial e foram 
atribuídos aos alunos que 
integraram o Quadro de Ex-
celência, no ano letivo de 
2020/2021.

Devido ao número de alu-
nos premiados, a entrega 
dos respetivos prémios foi 
dividida em duas sessões, 
às 15h, para os 108 alunos 
do 1.º ciclo, e às 16h30, para 

os 115 alunos do 5º ano ao 
12.º ano. 
A abrir a sessão, houve um 
momento musical,  apre-
sentado pelo membro da 
Orquestra e professor de 

música da escola de artes 
da Fundação A LORD, João 
Pinheiro.
Depois deste momento, 
usou da palavra o presiden-
te da Fundação A LORD, 
Miguel Ferreira, seguido do 
vice-presidente Francisco 
Leal e a diretora do Agrupa-
mento, Beatriz Castro.
Todos os alunos receberam 
o diploma e um vale oferta, 
a ser descontado nas pape-
larias locais incluindo tam-
bém a papelaria da EBS do 
Agrupamento.
Parabéns a todos os pre-
miados, formulando votos 
de sucesso ao longo da sua 
vida escolar e profissional.

Como é habitual, semanal-
mente, nos dias 3 e 4 de 
abril, o Grupo Sénior da 
Fundação A LORD reali-
zou mais uma atividade, o 
ateliê de trabalhos ma-

nuais “Avental decorado”.
Foi  um trabalho muito 
apreciado pelo grupo, on-
de em todas as sessões, 
r e i n a  a  a l e g r i a  e  b o a 
disposição.

Visita Cultural foi  
no passado dia 7 de maio 
a Coimbra

A LORD entregou prémios de mérito escolar

Seniores continuam ativos
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FALECEU

EMILIA GLÓRIA  
DA SILVA TEIXEIRA
Faleceu no dia 1 de maio com 83 anos.  
Era natural de Mouriz – Paredes e residente na 

Rua Central do Monte, n.º 63, Mouriz, Paredes. Era viúva  
de Francisco de Sousa.
 

AGRADECIMENTO
A 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

MOURIZ/ PAREDES

FALECEU

ABÍLIO RODRIGUES
Faleceu no dia 10 de maio com 91 anos.  
Era natural de Lordelo-Paredes e residente  
na Trav. de Santa Marta, n.º 9,Lordelo, Paredes. 
Era casado com Rosa Marinha da Rocha Cunha.

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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, quarta-feira, dia 18 de maio às 19:30 horas na Igreja 
Paroquial de Lordelo, Paredes. 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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

ANA DA ROCHA PINTO
Faleceu no dia 1 de maio com 93 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Av. do Cardal, n.º 673, Cete, 

Paredes.  Era viúva de António Rodrigues.

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

CETE/PAREDES

FALECEU

ANA DE MOURA NUNES
Faleceu no dia 3 de maio com 88 anos.  

Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes 

e residente na Rua Central do Oural, n.º 387, 

Paredes. Era viúva de Serafim Alves Nunes.

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

PAREDES

FALECEU

MARIA DA 
SILVA CARDOSO
Faleceu no dia 9 de maio com 71 anos. Era 
natural de Santa Maria de Sardoura – Castelo 

de Paiva e residente na Praça Capitão Torres Meireles, n.º 48, 
3º Dirt., Paredes. Era solteira.
 

AGRADECIMENTO
A 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

JOSÉ DA  
SILVA MACHADO
Faleceu no dia 8 de maio com 86 anos. Era 
natural de Besteiros-Paredes e residente em 

Paredes. Era viúvo de Almerinda Oliveira 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 qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349

PAREDES

FALECEU

TERESA PAULA DOS 
SANTOS TAVARES CAMPOS
Faleceu no dia 30 de abril com 51 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda-Paredes  

e residente no Largo Comendador Pereira Inácio, n.º 176, 
Baltar, Paredes. Era casada com Paulo Manuel de Campos.
  

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizados agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizades que se 
dignaram a comparecer no funeral e missa de 7º dia da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - 

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

DEOLINDA  
DA ROCHA NOGUEIRA
Faleceu no dia 29 de abril com 93 anos.  
Era natural de Recarei-Paredes e residente 

na Rua Alto de Trigais, n.º 135, Baltar, Paredes. Era viúva de 
Manuel Nogueira da Cunha.

AGRADECIMENTO
A sua família vem por este meio muito sensibilizados agra-
decer a todas as pessoas de suas relações e amizades que se 
dignaram a comparecer no funeral e missa de 7º dia da saudosa 
extinta ou de que qualquer outro modo lhes manifestou o seu 
pesar, pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente 
cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- Paredes. 

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9 – Pedrouços - 

Loja Baltar: Av. Bombeiros Voluntários, 1448 - Tlm. 963 313 313

BALTAR/PAREDES

FALECEU

LUIS GONZAGA  
CAETANO
Faleceu no dia 26 de abril com 79 anos.  
Era natural de Castelões de Cepeda – Paredes 

e residente na Av. da Republica, n.º 169, 2º Esq. Paredes.Era 
casado com Maria Teresa Teixeira.
 

AGRADECIMENTO
A 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
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FALECEU

MARIA PEDRA DA COSTA
Faleceu no dia 8 de maio com 85 anos.  
Era natural de Sandim-Vila Nova de Gaia  
e residente na Av. 13 de Maio, n.º 1115,  
Duas Igrejas, Paredes. Era solteira.

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, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada, sábado, dia 14 de maio às 19 horas na Igre-
ja Paroquial de Duas Igrejas, Paredes. 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

FALECEU

MARIA LEONOR 
TEIXEIRA DA SILVA
Faleceu no dia 8 de maio com 82 anos.  
Era natural de Bitarães-Paredes e residente  
na Rua Vitorino Leão Ramos, n.º 72, 1A,  

Paredes. Era viúva de Artur Ribeiro 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 fa-
lecimento e funeral, ou que de outro modo lhes manifestaram 
o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involun-
tariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º dia, será 
celebrada, sábado, dia 14 de maio às 19 horas na Igreja Matriz 
de Paredes. 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
PAREDES

FALECEU

MARIA ISABEL DA SILVA 
MEIRELES PINHEIRO
Faleceu no dia 8 de maio com 76 anos. Era 
natural de Castelões de Cepeda-Paredes e 
residente na Av. Comendador Abílio Seabra, n.º 

32, Paredes. Era viúva de José Maria de Barros Pinheiro.

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, ou que de outro modo lhes mani-
festaram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida Comunicam que a missa de 7º dia, 
será celebrada, sábado, dia 14 de maio às 19 horas na Igreja 
Matriz de Paredes. 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
PAREDES

FALECEU

MANUEL JOAQUIM 
MARTINS  
DAS NEVES BALTAR
Faleceu no dia 28 de abril com 90 anos. 

Era natural de Vandoma-Paredes e residente na Av. Central  
de Reiros, n.º 497, Vandoma, Paredes. Era viúvo de Maria 
Bernardete Dias Lopes.

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

MARIA DA COSTA
Faleceu no dia 2 de maio com 90 anos.  

Era natural de Lordelo-Paredes e residente  

na Rua da Vila, n.º 778, Lordelo, Paredes.  

Era viúva de Manuel Moreira Machado.

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

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 

apresenta sentidas condolências
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