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Exmº Senhor Dr Rui Moutinho
Sei que é uma pessoa que gosta 

de escrever cartas, sobretudo car-
tas semi-abertas ou semi-fechadas (con-
forme a perspetiva) e, por isso, suponho 
que também as gostará de receber, mesmo 
que totalmente abertas como esta.

Escrevo-lhe não só nesse pressuposto, 
mas também porque nada tendo pessoal-
mente contra si (e supondo que o inverso 
também é verdadeiro), desatino quando 
alguém envolve o Jornal que dirijo em algo 
que não lhe diz respeito, uma vez que o jor-
nal tem algo de mim nele e sinto pessoal-
mente como detestável que o envolvam em 
lutas pessoais, mesmo que de foro público, 
que se deviam caraterizar pela elevação do 
confronto de ideias, mas em que, pelo con-
trário, resolveu personalizá-las e fulanizá-
-las, descedo a um nível mesquinho e into-
lerável para quem pretende exercer cargos 
d e  p r e s t í g i o  e ,  s o b r e t u d o ,  d e 
responsabilidade.

É que, salvo erro, estamos em Paredes e 
não em Penafiel, onde o anúncio da candi-
datura do Tino de Rans à Câmara, é pro-
messa segura de animação, folclore, escân-
dalo, etc.

Por cá o folclore não será o mesmo, mas 
figuro como questionável a sua pretensão 
de unir o partido quando resolve hostilizar 
pessoalmente alguém que representa, pelo 
menos, quase metade do mesmo de acordo 
com as últimas eleições internas, sendo 
que na fação adversária (a sua) falta à cha-
mada, nem mais nem menos do que o líder 
(Vencedor? Derrotado?) anterior, o Dr. Pe-
dro Mendes.

Mas o que eu reputo como grave, e isso, 
se calhar por que me diz respeito, é V. Exª 
fazer-se eco de que o jornal que dirijo ser 
suscetível de ser comprado ou vender-se, 
alusão de que não posso desassociar a mi-
nha própria pessoa, e sê-lo pelo seu adver-
sário interno na luta pelo PSD Paredes. De 
tão repetido o argumento, torna-se cansa-
tivo e corrosivo, até mais para quem o em-
prega do que em relação a quem é atirado, 
até porque mostra que não tem outros 
argumentos.

Na verdade um jornal não se compra; 
faz-se.

E, acredite, não é fácil fazê-lo.
Mas já agora, se achar o contrário, e que 

eu estou à venda, qual é o preço que pagaria 
por mim? Curiosidade que tenho, talvez 

por vaidade pessoal; mas veja lá não me 
desiluda com a resposta.

Tal preço não deve andar aliado à lei da 
oferta e da procura pois, como sabe, tanto o 
título “Novas do Vale do Sousa” como o 
“Fórum” podem ser comprados por preço 
barato.

Por isso é só pegar neles e deitar mãos à 
obra, em vez de perder tempo a, na falta de 
melhores argumentos, fazer ataques pes-
soasis (sobretudo envolvendo o Progresso 
de Paredes) que até aos donos do Hotel Al-
tis deixariam ofendidos.

Já agora, porque não experimenta mar-
car o seu “quartel general” para dia 3 de De-
zembro num Hotael próximo da cidade? 
Aposto que não lhe recusariam a reserva, 
porque bem sabem distinguir o trigo do joio.

Dizem os “Engenheiros do Hawai” que: 
“o preço que se paga às vezes é alto demais” 
e que “ainda hoje pagam o preço por terem 
acreditado que só se vive uma vez”.

Todos sabem que o meu Caro Dr. Rui 
Moutinho não pensa viver apenas uma vez.

Por isso, sinceramente, tem que fazer 
muito melhor do que até agora e, pelo me-
nos, deixar este pobre jornal em paz com 
quem o faz.

Na luta em que está, seria mais valioso 
defender ideias, projetos, em vez de tentar 
pregar rótulos no seu adversário, associan-
do a isso um Jornal que, pela sua idade, po-
dia ser seu pai ou avô e, mesmo que só por 
isso,merecia de si mais respeito.

Isto já para não dizer consideração por 
mim, pois mal me ficaria exijir-lha ou 
cobrar-lha.

Desde já lhe digo, porém, que muito 
mais tem feito pelo alegado avanço do PS 
(em que, ao contrário de si, não acredito) a 
forma como a espécie de geringonça em 
que a cessante Comissão Política do PSD se 
transformou, tem atuado (e que, parece ter 
continuidade na candidatura que assume) 
que o jornal que dirijo e que, pelo menos no 
tempo em que eu o dirijo (e só por esse 
tempo eu respondo) se tem caraterizado 
por ser objetivo, isento e transparente.

Por isso, quanto ao alegado apoio ao PS 
(que é absolutamente falso) fique descan-
sado, caso V. Exª seja o candidato do PSD à 
Câmara de Paredes, o que acha que dize-
mos de mal da gestão PSD da Câmara, não é 
nem 10% do que iremos dizer da gestão PS 
que lhe sucederá.

Por isso, se bem o conheço, apostando 
que não gostou do conteúdo desta carta 
totalmente aberta, apreciará, pelo menos, 
o desafio intelectual que ela constitui à boa 
maneira da polémica novecentista que me 
apraz ressuscitar.

Com elevada estima e consideração.
O Diretor do Jornal Progresso de Pa-

redes, Eu.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Carta totalmente aberta
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Em 2011 ocorreram 
3549 mortes em 
Portugal por can-

cro do intestino. O rastreio 
permite detetar esta 
doença numa fase inicial 
através de exames espe-
cializados, aumentando a 
possibilidade de cura e 
reduzindo o número de 
mortes.

Um dos exames utiliza-
dos para este rastreio é a 
Pesquisa de Sangue Ocul-
to nas Fezes (ou PSOF). 
Este deve ser realizado a 
todos os homens e mulhe-
res sem sintomas dos 50 
aos 74 anos. Este exame 
não é doloroso e consiste 
na colheita de duas a três 
amostras das suas fezes. 
Estas devem ser colhidas 
em dias diferentes, con-
servadas no frigorífico e 
entregues no laboratório 
até 3dias após o início da 
colheita. Antes de fazer o 
exame deve fazer a sua ali-
mentação normal e medi-
cação habitual. 

Esta pesquisa nas fe-
zes deve ser repetida 
anualmente, caso o resul-
tado seja negativo.  

Apesar do rastreio, 
existem cancros mais ra-
ros que evoluem muito 
rapidamente e a sua dete-
ção pode não ser possível. 
Contudo, o resultado posi-
tivo não significa a presen-
ça de cancro. Por isso, an-
tes de realizar o rastreio, 
deve aconselhar-se com o 
seu médico sobre a neces-
sidade de o fazer e qual o 
exame mais adequado no 
seu caso. 

Uma alternativa a este 
teste é a Colonoscopia. Es-

te exame é feito em situa-
ções específicas e permite 
visualizar o intestino 
grosso no seu interior 
através de uma pequena 
sonda. Permite ainda de-
tetar e retirar por via en-
doscópica algumas lesões 
do intestino de forma a 
interromper a progressão 
para cancro. Em menos de 
1% dos casos este exame 
pode ter complicações, 
como perfuração ou he-
morragia do intestino, 
que podem ser corrigidas 
através de cirurgia. Devi-
do a estes riscos, é neces-
sário dar o seu consenti-
mento por escrito antes 
da sua realização, após ser 
informado e esclarecidas 
as suas dúvidas. 

À partida, pessoas com 
história de cancro ou le-
sões do intestino devem 
fazer o rastreio através da 
colonoscopia. 

Se a Pesquisa de San-
gue Oculto nas Fezes for 
positiva é importante fa-
zer a colonoscopia para se 
identificar a origem do 
sangue detetado.  

Outras pessoas podem 
ser aconselhadas à reali-
zação da colonoscopia se 
existir: 

- história familiar de 
cancro do intestino;

- episódios de sangue 
nas fezes;

- anemia por falta de 
ferro;

- dor persistente na zo-
na inferior do abdómen;

- alteração recente dos 
hábitos intestinais;

- diarreia há mais de 3 
s e m a n a s  s e m  c a u s a 
conhecida.

O rastreio do cancro 
colo-retal salva vidas! Es-
teja atento aos seus sinto-
mas, alterações da cor ou 
aspeto das suas fezes e fa-
le com o seu médico sobre 
estas e outras alterações 
intestinais que lhe causem 
dúvidas. 

Por
ISABEL 
SOLHA

Interna de Medicina Geral 
e Familiar da USF 
Terras de Souza (Paredes)

Rastreio do cancro 
do intestino

   OPINIÃO CLÍNICA  

O concelho de Paredes fez 
a festa dos seus 180 
anos de existência no 

passado dia 6 de novembro. A 
criação do Município de Pare-
des assenta no Código Adminis-
trativo de 1836 e no Decreto de 
6 de novembro de 1836, que 
extinguiu 498 concelhos no 
continente e criou 21 novos, fi-
cando a existir então 351 
municípios. 

O novo concelho sucedeu, 
em grande parte, ao antigo con-
celho de Aguiar de Sousa, que 
datava dos primórdios da 
nacionalidade.

Em cerimónia protocolar a 
autarquia atribuiu a Medalha 
de Mérito Municipal a todos os 
funcionários aposentados du-
rante os mandatos de Celso Fer-
reira como Presidente da Câ-
mara Municipal de Paredes.

Durante a Sessão Solene, ou-
viu-se ainda a palestra “Paredes 
no contexto da Batalha de Pon-
te Ferreira”, por Paulo Caetano 
Moreira, alusiva às Guerras Li-
berais do século XVIII, entre 
cartistas e absolutistas.

Na ocasião, o historiador 
lembrou que foi durante o sécu-
lo XVIII que o lugar “das Pare-
des”, integrado na freguesia de 
Castelões de Cepeda, foi ga-
nhando importância e, já em fi-
nais do mesmo século, ali pas-
saram a existir os Paços do Con-
c e l h o  e  o  p e l o u r i n h o .  O 
concelho de Aguiar de Sousa 
seria extinto em 1821 e grande 
parte das suas freguesias foram 
anexadas a Paredes. Extintos 
seriam ainda os concelhos de 
Baltar, Louredo e Sobrosa, que 
emergiram da crise liberal e ti-
veram duração pouco superior 
a dois anos, sendo também ane-
xados, como freguesias, ao con-
celho de Paredes.

No entanto, seria somente a 
6 de novembro de 1836 que 
Passos Manuel oficializou a 
criação do concelho de Paredes, 
como resultado do reordena-
mento do território previsto na 
Constituição de 1820. Tinha 
inicialmente 23 freguesias e só 
em 1855 se criou a freguesia de 
Recarei, a partir de vários luga-
res da freguesia da Sobreira. As 

24 freguesias ordenaram o ter-
ritório até 2013, altura em que a 
reorganização administrativa 
as concentrou nas atuais 18.

Paulo Caetano Moreira na 
palestra “Paredes no contexto 
da Batalha de Ponte Ferreira”, 
explicou que a batalha aconte-
ceu cerca de quatro anos antes 
da criação do concelho de Pare-
des, a 23 de julho de 1832, mas 
para ela terá contribuído, por-
que o concelho foi criado pelo 
liberalismo, vencedor da guer-
ra civil em que a batalha se inse-
re e onde os liberais consegui-
ram a sua primeira importante 
vitória. O novo concelho de Pa-
redes terá assim sido reivindi-
cado com base na batalha de 
Ponte Ferreira e em outros con-
frontos da guerra civil na re-
gião, embora seja necessária 
mais investigação para corro-
borar esta tese, defendeu Paulo 
Caetano Moreira.

Depois da tradicional foto-
grafia de grupo nas escadas da 
entrada do edifício do municí-
pio, a cerimónia prosseguiu no 
auditório do Conservatório de 

Música de Paredes, onde se ou-
viu o hino de Paredes interpre-
tado pelo Coro e pela Orquestra 
de Sopro do Conservatório. A 
comemoração terminaria em 
seguida com o descerrar da pla-
ca alusiva à criação do concelho, 
em frente ao edifício do Conser-
vatório de Música e da sede da 
Junta de Freguesia de Paredes, 
onde tudo começou, há 180 
anos.

LANÇAMENTO DO LIVRO
“PAREDES – TRAÇOS 
DE UMA IDENTIDADE”

A comemoração dos 180 
anos da criação do concelho de 
Paredes começou, todavia, na 
véspera, sábado, 5 de novem-
bro, com o lançamento do livro, 
publicado pela Câmara Munici-
pal, «Paredes - Traços de uma 
Identidade», da autoria de Ana 
Loureiro, em cerimónia realiza-
da na Biblioteca Municipal. Se-
guiu-se a inauguração de uma 
exposição alusiva à data no 
átrio do edifício novo da Câma-
ra Municipal. A mostra está pa-
tente até ao final do mês. 

Efeméride. Historiador admite que o concelho de Paredes terá sido reivindicado com base na 
batalha de Ponte Ferreira e em outros confrontos da guerra civil na região. A 6 de novembro de 
1836 Passos Manuel oficializou a criação do concelho de Paredes.

“Paredes” com 180 anos 

Hino de Paredes 
foi  interpretado pelo Coro   

e Orquestra  de Sopro  
do Conservatório
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Rio truteiro
O Rio Ferreira nasce na 
localidade de Raimon-
da, Paços de Ferreira e 
desagua no rio Sousa, no 
concelho de Gondomar. 
No seu percurso, passa 
pelas freguesias de Pa-
ços de Ferreira, Mode-
los, Frazão, Arreigada, 
Lordelo, Rebordosa e 
Sobrado.

Na Assembleia Muni-
cipal (AM) de Pare-
des realizada no dia 

5 de outubro, o presidente 
de Junta de Lordelo, Nuno 
Serra, anunciou e justificou o 
recurso aos Tribunais: “só 
descanso quando a fauna e a 
flora for reposta naquele que 
foi o maior rio truteiro do 
país; por isso vamos para os 
Tribunais portugueses e eu-
ropeus”, disse. 

O problema da poluição 
do rio Ferreira, tinha sido 
suscitado nesta AM pelo 
membro municipal do PS, 
Batista Pereira ao revelar 
que a questão das sucessivas 
descargas poluentes está em 
vias de ser solucionada com 
obras de fundo na ETAR de 
Arreigada (o foco da polui-
ção) que deverão começar 
em junho. O socialista fez sa-
ber que tinha informação 
privilegiada via canal parti-
dário junto do governo 
socialista.

A ação administrativa da 
Junta de Freguesia de Lorde-
lo no Tribunal Administrati-
vo e Fiscal de Penafiel (TA-
FP), apurou O Progresso de 
Paredes, foi formalizada em 
outubro com provas docu-
mentais da mega descarga 

poluente de 13 de setembro, 
noticiada pelo Progresso de 
Paredes, mas também terá 
apenso um estudo clínico 
realizado em 2015 pela USF 
Salvador Lordelo (ler texto à 
parte). 

A ação da Junta de Lorde-

lo, consiste numa intimida-
ção para a proteção de Direi-
tos, Liberdades e Garantias à 
empresa que gere a ETAR de 
Arreigada e à Câmara Pacen-
se entidade que em tempos 
concessionou o saneamento 
à AGS (atual Águas de Paços 

de Ferreira).  A ação admi-
nistrativa comum contra as 
requeridas pretende obrigar 
a Águas de Paços de Ferreira 
e Município de Paços de Fer-
reira “a absterem-se de pra-
ticar atos poluidores do rio 
Ferreira”. Se houver incum-

primento da intimação sem 
justificação aceitável, deve o 
juiz determinar a aplicação 
de sanções pecuniárias com-
pulsórias, sem prejuízo do 
apuramento da responsabi-
lidade civil, disciplinar e cri-
minal a que haja lugar.

Refira-se que esta não é a 
primeira vez que a Junta de 
Lordelo formaliza uma ação 
junto dos Tribunais por causa 
da poluição do rio Ferreira. “As 
anteriores foram todas arqui-
vadas por falta de provas. Esta 
é diferente, há provas irrefutá-
veis”, garantiu Nuno Serra ao 
Progresso de Paredes.

Justiça. A junta de freguesia de Lordelo apresentou, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, uma Ação Administrativa contra a em-
presa Águas de Paços de Ferreira e Município de Paços de Ferreira por causa da poluição no rio Ferreira.

Junta de Lordelo processa  
Câmara e Águas de Paços de Ferreira

António Orlando | texto

A Unidade de Saúde Fa-
miliar (USF) Salvador Lor-
delo tem verificado um au-
mento do número de quei-
xas por picadas de insetos, 
principalmente nos meses 
de maior calor, em muitos 
casos “com necessidade de 
corticoterapia pela reação 
alérgica exuberante e de an-
tibioterapia pela infeção 
bacteriana secundária com 
o inerente risco de efeitos 
adversos e interações medi-
camentosas”. Para tal efe-

tuou um levantamento do 
número de casos. No estudo 
a três anos, segundo a USF 
Salvador Lordelo “é eviden-
te o aumento gradual do nú-
mero de casos, que exce-
tuando o ano de 2013 que 
apresentou um claro predo-
mínio de diagnósticos no 2º 
semestre, nos outros anos 
tem-se verificado um núme-
ro semelhante entre os 2 
semestres”, pode ler-se no 
relatório a que o Progresso 
de Paredes teve acesso.

“Tendo conhecimento 
das queixas frequentes da 
população quanto à poluição 
do Rio Ferreira que, inclusi-
vé, é parte integrante do Par-
que da cidade de Lordelo, 
manifestamos a nossa preo-
cupação quanto à relação 
entre o número de casos com 
diagnóstico de picada de in-
seto e a poluição do rio, po-
dendo traduzir-se em com-
plicações para a saúde da 
população”, acrescenta a au-
tora do estudo levado a cabo 

pela USF Salvador Lordelo e 
que será um dos fundamen-

tos que constarão na ação 
administrativa entregue no 

Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel.

USF relaciona aumento de picadas  
de mosquito com poluição do rio

Esta imagem é uma das provas 
apresentadas pela junta  

de Lordelo em Tribunal
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A Associação para o 
Desenvolvimento 
Integral de Lordelo, 

através da Rede Local de In-
tervenção Social de Pare-
des – RLIS Paredes vai assi-
nalar o dia internacional da 
eliminação da violência 
contra as mulheres. A data é 
evocada mundialmente no 
dia 25 de novembro e por 
cá, os técnicos da RLIS tam-
bém sentiram a necessida-
de de sensibilizar a popula-
ção para este problema, 
que afeta muitas mulheres 
espalhadas não só pelo con-
celho de Paredes, mas por 
todo o país. Assim, o projeto 
pretende marcar esta data 
com uma iniciativa para 
sensibilizar a população 
para as questões de violên-
cia de género, sendo os ho-
mens a “dar a cara” por es-
ta campanha.

Foram fotografados 
diversos homens Pare-
denses, de várias profis-
sões por todo o conce-
lho de Paredes, com 
u m a  m e n s a g e m 
apelativa do tema. 
A equipa técnica 
da RLIS desco-
lou-se aos con-
textos de tra-
balho dos parti-
c i p a n te s  p a ra 
sensibilizar e ao 
mesmo tempo para os 
transformar o público 
masculino nos protagonis-
tas da campanha. 

As fotografias serão ex-
postas no próximo dia 25 de 
novembro na Câmara Muni-
cipal de Paredes, no corredor 

de acesso ao salão nobre no 
âmbito da ação de sensibili-
zação “Filhos da violência: 
o impacto da violência do-
méstica nas crianças” no 
Salão Nobre, e na página 
de Facebook da RLIS 
Paredes. 

A Associação para o 
Desenvolvimento Inte-
gral de Lordelo dispõe de 
um serviço de Atendimen-
to e Acompanhamento So-
cial (SAAS) com uma equi-

pa técnica e especializada 
distribuída por diversos 
pontos de atendimento es-
palhados pelo concelho de 
Paredes. A chamada Rede 
Local de Intervenção Social 
de Paredes – RLIS Paredes 
– iniciou a sua atividade em 
agosto de 2016 e intervém 
com pessoas e famílias que 
se encontram em situações 
de vulnerabilidade social e 
económica.

Campanha. Foram fotografados diversos homens, de diversas profissões do concelho de 
Paredes, com uma mensagem apelativa do tema. O resultado como mensagem de sensibi-
lização será exposto nos passos perdidos do salão nobre da Câmara de Paredes.

Homens de Paredes  
dão a cara contra a violência 
sobre as mulheres 

António Orlando | texto
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A Cooperativa de Ensi-
no Superior, Politéc-
nico e Universitário 

(CESPU) assinalou, no dia 15 
de novembro, o 34º aniver-
sário com confiança de que 
vai ter o curso de Medicina já 
em 2018. A instituição, que 
foi pioneira no ensino priva-
do de saúde, comemorou 
este aniversário com os 
olhos postos no futuro e com 
esperança de ver aprovada a 
candidatura para ter Medici-
na entre as suas ofertas de 
formação superior. Um dos 
grandes objetivos da CESPU 
é poder ministrar o curso já 
em 2018. A cerimónia de ce-
lebração, que teve lugar no 
Campus Universitário de 
Gandra, contou com a pre-
sença do Ministro da Saúde, 
Adalberto Campos Fernan-
des que não se quis compro-
meter com a aprovação do 
curso ressalvando que tal 
competência é da Agência de 
Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior e não do Mi-
nistério da Saúde. “Felicito a 
CESPU pelo aniversário e pe-
la prestigiada Instituição em 
que se transformou pela sua 
qualidade de ensino ao nível 
da formação, investigação 
científica e inovação. Passou 
o tempo da quantidade. E em 
países pequenos, como o 
nosso, tem de se apostar na 

qualidade. Faz falta ao país 
este tipo de atitude pela qual 
a CESPU se tem regido. Arre-
gacemos as mangas e deixe-
mos a cultura da tristeza. 
Todos temos a obrigação – 
políticos, professores, inves-
tigadores e dirigentes - de 
contribuir para o desenvol-
vimento científico de Portu-
gal”, disse.

Almeida Dias, presidente 

da Cooperativa acredita que 
esta candidatura vai ser 
bem-sucedida, isto porque 
defende que estão reunidas 
todas as condições de recur-
sos humanos e materiais que 
permitem um ensino de alta 
qualidade assente numa for-
mação em ambiente real de 
trabalho. “Se houvesse médi-
cos suficientes o sistema não 
estaria a contratar profissio-

nais estrangeiros nem a dis-
cutir o pagamento de horas 
extraordinárias. Além de 
que o que queremos é for-
mar 60 médicos por ano, de 
alta qualidade, que possam 
trabalhar em Portugal, nos 
EUA ou em Angola, num 
mercado internacional onde 
há emprego. O ensino da Me-
dicina é o único que tem es-
tado sempre vedado aos pri-

vados em Portugal. E há 
1700 jovens portugueses a 
tirar o curso no estrangeiro”, 
apontou o responsável da 
CESPU.

“A nossa candidatura ao 
curso de Medicina assenta 
num modelo diferente e ino-
vador, mais sólido em ter-
mos de formação. Temos co-
mo objetivo a fixação de re-
cursos onde a formação vai 

decorrer. As escolas públicas 
estão sobrecarregadas, há 
dois mil alunos no estrangei-
ro e 42.783 médicos forma-
dos em Portugal. Não deixa 
de ser lógico aproveitar a 
oportunidade de ter o curso 
de medicina na CESPU, que é 
a instituição de ensino priva-
da na área da saúde que me-
lhores condições reúne para 
receber este curso. Esta casa 
está à disposição do Ministé-
rio da Saúde para responder 
aos desafios do Serviço Na-
cional de Saúde, formando 
mais e melhores profissio-
nais”, acrescentou Almeida 
Dias.

A cerimónia comemorati-
va contou também com a 
presença de Mário Pinto, re-
presentante da Presidência 
da República. 

A CESPU foi constituída 
em 1982 com a missão de 
promover o ensino, a investi-
gação científica e a prestação 
de serviços à comunidade. 
Dotada de forte componente 
prática, a instituição hoje 
oferece mais de 40 cursos de 
licenciatura, mestrado, dou-
toramento e mais de 30 cur-
sos de pós-graduação. 

A celebração contou ain-
da com a entrega de Bolsas 
de Formação aos melhores 
alunos que terminaram o 
curso no ano letivo 2015-
2016 e com a entrega de Pré-
mios aos melhores alunos da 
CESPU.

Candidatura. Cooperativa acredita que candidatura vai ser bem-sucedida, por ser assente numa formação em ambiente real de trabalho. 
Ministro da Saúde recusa falar da candidatura mas exortou ao arregaçar das mangas para o desenvolvimento científico de Portugal.

Aos 34 anos Cooperativa de Educação 
- Cespu quer Curso de Medicina 

António Orlando | texto
Ministro da Saúde (em primeiro  

plano) acedeu ao convite de  
Almeida Dias para presidir à  

cerimónia de aniversário da CESPU
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As empresas  Água 
Douro e Paiva e SIM-
Douro que tinham 

sido absorvidas pelo sistema 
Águas do Norte tornam a ter 
vida própria por decisão do 
governo devolvendo às au-
tarquias o poder acionista 
nas empresas. 

A proposta de adesão aos 
dois sistemas multimunici-
pais já foi aprovada em reu-
nião de câmara de Paredes 
(o mesmo já terá acontecido 
nos outros municípios par-
ceiros) e prevê que as novas 
sociedades sejam constituí-
das apenas por capitais pú-
blicos que receberão todos 
os direitos e obrigações, de 
qualquer fonte e natureza, 
incluindo as posições con-
tratuais de que era titular na 
Aguas do Norte S.A., e que 
para ela tinham sido transfe-
ridas mediante a transferên-
cia do património global da 
Sociedade Águas do Douro e 
Paiva e SIMDouro. 

Refira-se que a agregação 
dos dois sistemas multimuni-
cipais levados a cabo pelo an-
terior governo foi muito con-
testada pelos autarcas (ver 
texto à parte). 

O capital da sociedade 
das Águas Douro e Paiva ron-
da os 21 milhões de euros. 
Cada município pode adqui-

rir 2% do capital social ou da 
totalidade das ações detidas 
pela Aguas de Portugal. A 
empresa fica sediada no edi-
fício Scala, no Porto. 

Além de Paredes, o siste-
ma integra os municípios de: 
Amarante, Arouca, Baião, 
Castelo de Paiva, Cinfães, Es-
pinho, Felgueiras, Gondo-
mar, Lousada, Maia, Matosi-
nhos, Oliveira de Azeméis, 
Ovar, Paços de Ferreira, Por-
to, Santa Maria da Feira, São 
João da Madeira, Valongo e 
Vila Nova de Gaia. 

Estes municípios, em 
conjunto, têm o direito de 
designar dois administrado-
res, um executivo e um não 
executivo, bem como indicar 
o presidente da mesa da as-
sembleia geral, dois mem-
bros do conselho fiscal e dois 
membros da comissão de 
vencimentos. Os membros 
dos órgãos sociais são elei-
tos de três em três anos.

Na SIMDouro, o capital 
social ultrapassa ligeira-
mente os 20 milhões de eu-
ros. Paredes tem investidos 

1.390.815,00 euros, o que 
corresponde a 6,94% do ca-
pital subscrito da empresa. A 
sede da SIMDouro fica insta-
lada em Lever, em Gaia.

Paredes terá como par-
ceiros na SIMDouro os muni-
cípios de Arouca, Baião, Cas-
telo de Paiva, Cinfães, Pena-
fiel e Gaia. 

O conselho de adminis-
tração terá entre cinco a sete 
elementos eleitos pela as-
sembleia geral que nomeará 
também uma comissão de 
vencimentos que irá definir 

os salários dos administra-
dores.  Os mandatos dos elei-
tos são de três anos. 

Ambos os contratos que 
já tem luz verde dos minis-
tros das finanças e do am-
biente serão a curto prazo 
assinados formalmente. Os 
contratos passam a vigorar a 
partir de janeiro de 2017  

“REFORMA” DE 
JORGE MOREIRA DA SILVA 
NAUFRAGA 

A agregação dos sistemas 
multimunicipais Águas Dou-

ro e Paiva e SIMDouro levada 
a cabo pelo anterior governo 
que encarregou a Aguas de 
Portugal de fazer a fusão, foi 
muito contestada pelos au-
tarcas da região, por enten-
derem que a mudança iria 
acarretar aumento dos tari-
fários. Aliás chegou a ser al-
vo de uma contestação judi-
cial apresentada por nove 
municípios acionistas da 
Douro e Paiva que, em junho 
de 2015, prometiam lutar 
“até às últimas consequên-
cias”. Na ocasião, o ministro 
do Ambiente, Jorge Moreira 
da Silva, justificava a medida 
com uma poupança na or-
dem dos 92 milhões por ano 
e 4.100 milhões até 2045 
com a reestruturação do se-
tor da água, através da fusão 
de empresas.

A reforma “Moreira da 
Silva” passava por um fortís-
simo emagrecimento do gru-
po Águas de Portugal, agre-
gando 19 empresas regio-
nais em cinco entidades e 
reduzindo custos em 2.700 
milhões de euros.

Uma dessas entidades era 
a Águas do Norte, cuja sede 
seria localizada para Vila 
Real e que iria absorver a 
Águas de Douro e Paiva, 
composta por 20 municí-
pios, que detêm 49% do seu 
capital, enquanto o Estado - 
através da Águas de Portugal 
- possui 51%.

Ambiente. O saneamento e a distribuição de água em alta voltam a ser o que era. O município de Paredes é um dos acionistas da dupla “res-
surreição”, destas empresas multimunicipais, no caso, da Aguas Douro e Paiva e da SIMDouro. 

Aguas Douro Paiva e SIMDouro renascem  
com ajuda de Paredes

António Orlando | texto Ministro do Ambiente
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Amarante-Inst. Central-Sec Comercio-J3

Insolvência pessoa singular:

 Manuel Nogueira Barbosa e outro

Processo de insolvência nº 156/14.5T8AMT

VENDA DE BENS

No âmbito do processo de insolvência acima referenciado, foi designado o 
dia 9 de Dezembro pelas 10,00 horas no domicílio profissional do adminis-
trador da insolvência sito na Rua Costa Cabral 777ª sala 8 1º andar 4200-
224 PORTO, para abertura de propostas que sejam entregues até esse mo-
mento, pelos interessados na compra do seguinte bem:

O imóvel poderá ser visto mediante marcação prévia através dos telefone 
225519778; Fax 225098446; Tm 964812390

O valor base é de 180.000,00€uros e o valor mínimo é de 153.000,00€uros.
Os proponentes devem juntar à proposta como caução um cheque bancário 
ou visado à ordem de Massa Insolvente de Manuel Nogueira Barbosa e outro 
de 20% do valor proposto.

O Administrador de Insolvência
M.J.Fernandes

Associação Nossa Senhora dos Remédios

OBRA DO BEM FAZER

CONVOCATÓRIA

ASSEMBLEIA GERAL

Ao abrigo do artigo 16.º dos estatutos, convoco os senhores associados a 

reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de novembro de 2016, 

pelas 15 horas, nas nossas instalações.

ORDEM DE TRABALHOS

1.º - Apresenta de contas do ano corrente;

2.º - Eleições dos Corpos Gerentes para o próximo triénio;

3.º - Discussão de outros assuntos de interesse para a coletividade.

Se à hora marcada não houver quórum legalmente previsto na lei, a assem-

bleia realiza-se meia hora depois da hora prevista com o número de sócios 

presentes.

O Presidente da Assembleia Geral,

António Joaquim de Sousa Nunes da Costa

O Progresso de Paredes - 18/11/2016 O Progresso de Paredes - 18/11/2016

Relativamente 
“à culpa ser da 
c a l d e i ra”  d o 

pavilhão gimnodesporti-
vo, da escola D. António 
Ferreira Gomes – Pena-
fiel, estar avariada desde 
setembro, e impossibili-
tar a prática da Educação 
Física, cumpre-me repor a 
verdade, para esclarecer 
certas pessoas, que la-
mentavelmente e em de-
terminadas circunstân-

cias são “olheiros” que em 
vez de tentarem perceber 
qual é o verdadeiro pro-
blema e, de forma proati-
va, colaborarem na solu-
ção do mesmo, deliciam-
-se a achincalhar, neste 
caso concreto, a escola.

Quem tutela a escola é 
o Ministério da Educação 
e, como tal, tem as suas 
próprias competências 
que a Direção não pode 
ultrapassar. Assim sendo, 

quando o equipamento 
avariou, a Direção seguiu 
a devida tramitação, ou 
seja, informou em primei-
ra instância a DGEstE (Di-
reção Geral dos Estabele-
cimentos Escolares – Re-
gião Norte), enviando três 
orçamentos para quem de 
direito exarasse o respeti-
vo “Despacho”. Seguida-
mente, este “Despacho” 
foi remetido para Lisboa a 
fim de que ao orçamento 

mais vantajoso fosse atri-
buída a cabimentação de 
verba devidamente auto-
rizada pelo IGeFE (Insti-
tuto de Gestão Financeira 
da Educação, I.P.). No pas-
sado dia oito de novem-
bro, o IGeFE oficializou à 
escola a adjudicação do 
equipamento.

A escola, neste mesmo 
dia, contactou a empresa 
adjudicante assinando um 
“compromisso”, para pro-

ceder à aquisição do equi-
pamento. É evidente, que 
depois de aqui chegarmos 
seria muito bom, que de 
um dia para o outro, pudés-
semos instalar a caldeira. 
Mas como nem tudo de-
pende de nós, fomos impe-
lidos a aguardar durante 
três semanas que a caldei-
ra venha da Alemanha, pa-
ra ser colocada. 

Enfim, burocracias à 
parte, o que mais importa é 

que não procuramos o cul-
pado, procuramos sim, so-
lução para o problema, em 
prol dos nossos alunos, 
pois são eles a única razão 
das nossas preocupações! 

A Diretora 
do Agrupamento 

D. António Ferreira 
Gomes- Penafiel
Maria Leonilde

Penafiel
15 de novembro de 2016

A culpa só pode ser de quem deturpa a verdade....
CARTA AO DIRETOR
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OPINIÃO

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

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

O Progresso de Paredes - 18/11/2016

Este regime excecional 
de regularização de 
dividas até ao final do 

ano acabou de ser publicado em 
Diário da República, através do 
D.L. nº. 67/2016, de 3.11, e foi 
denominado de PERES.

Este novo regime iniciou-se 
a 4 de novembro e estará em 
vigor até 20 de dezembro. Este 
novo regime de regularização 

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas
alexandrealmeida.roc@gmail.com

PERES- Plano Especial de Regularização  
de dividas fiscais e à Segurança Social

de dividas ao Estado, permite o 
pagamento de forma integral 
ou em prestações, benefician-
do os aderentes da dispensa 
total ou redução do pagamento 
de juros e outros custos asso-
ciados a essas dividas.

O perdão de juros e outros 
encargos depende da modalida-
de de adesão escolhida.

Quem optar pelo paga-
mento integral da divida fica 
dispensado de pagar todos os 
juros já vencidos, custas pro-
cessuais e parte das coimas 
associadas à divida. Quem op-
tar por pagar em prestações, 
terá também algumas redu-
ções, o que constitui uma no-

vidade face ao que estava em 
vigor até agora.

As dividas que podem benefi-
ciar deste regime especial são as 
dividas ao fisco cujo prazo de pa-
gamento decorria até 31 de maio 
de 2016, o que já inclui o IRC de 
2015, e as dividas à segurança 
social cujo prazo decorria até 31 
de dezembro de 2015.

A forma de adesão a este pla-
no especial de pagamento é feita 
online, no portal das finanças e 
na segurança social direta.

Como já referi, há duas moda-
lidades de pagamento. Numa o 
contribuinte liquida a totalidade 
da divida, sendo que tem que fa-
zer a adesão até 20 de dezembro 

e fazer o pagamento até 31 de 
dezembro. A outra consiste num 
pagamento faseado em presta-
ções mensais, até 150 meses.

Centrando-nos nesta última 
forma de pagamento. Convém 
referir que o valor mínimo de 
cada prestação mensal é de 102 
euros para os particulares e 
204 para as empresas, e que 
tem de ser pago pelo menos 8% 
do capital em divida até 31-12-
2016. As prestações iniciam-se, 
depois, em janeiro e devem ser 
pagas até ao último dia do mês 
a que diga respeito. Os paga-
mentos em prestações também 
têm reduções nos juros, e nas 
custas dos processos de execu-

ção, dependendo do prazo de 
pagamento acordado.

Assim, para um pagamento 
até 36 meses, a redução é de 
89% do valor dos juros e custas. 
Se o pagamento for até 72 meses, 
o contribuinte beneficiará de 
uma redução de 50%. Se o plano 
de prestações for até ao máximo 
de 150 prestações, mesmo as-
sim, o contribuinte beneficiará 
de uma redução em 10% do va-
lor dos juros e custas.

Uma questão importante a 
referir é que quem tiver planos 
de pagamento em curso, pode 
recorrer ao PERES, benefician-
do dos descontos nos juros e 
nas custas sobre os valores que 

faltarem ainda liquidar. Outra 
questão muito importante e 
que por vezes inviabilizava a 
adesão dos contribuintes ao 
pagamento das suas dividas em 
prestações é a necessidade de 
apresentar garantias, o que não 
acontece neste caso.

Finalmente, referir que o não 
cumprimento de 3 prestações 
implica a interrupção do plano 
prestacional, bem como a repo-
sição dos benefícios obtidos.

Com a adesão a este plano, o 
contribuinte obtém a certidão 
d e  s i t u a ç ã o  t r i b u t á r i a 
regularizada. 

Estamos, pois, perante uma 
excelente oportunidade para 
fazer um acordo para paga-
mento de dividas em mora, 
com um desconto nos juros de 
mora e nos custos de execuções 
fiscais, que muitas vezes assu-
mem valores quase tão eleva-
dos quanto as dividas.
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U. Paredes 
esmaga  
líder da Elite

C
ésar Marques é neste mo-
mento um treinador desola-
do. Já não treina o clube da 

sua terra por causa dos maus resul-
tados do CCD Sobrosa, coletividade 
que milita na série 2 da 1ª Divisão da 
AFP. Foi demitido. Na entrevista que 
dá ao Progresso de Paredes, o jovem 
treinador sai de cena com grande 
dignidade e humildade. 
Em Baltar, Caló está firme no coman-
do técnico da equipa mas o certo é 
que o USC Baltar até agora só somou 
um ponto. Há culpas próprias, mas 
também muitas queixas dos árbitros 
que apitam na 2ª Divisão AFP. 
Em Santo Tirso, o USC Paredes hu-
milhou o líder do campeonato da Eli-
te. A vitória dos pupilos de Eurico 
Couto por 0/3 diante do Tirsense é 
uma sapatada nos maus resultados 
que a equipa paredense vinha aver-
bando nos últimos jogos. 
Quem também precisa de um tóni-
co idêntico é o Aliados FC Lordelo. 
A equipa de Juvenal Brandão tem 
sido infeliz e no último jogo acusou 
o peso da sequência dos maus re-
sultados. Ao lado, em Rebordosa, as 
coisas estão bastante melhores. A 
equipa de Pedro Barroso é segunda 
classificada e, por regra, marca mui-
tos golos. 
Menos concretizador, mas igual-
mente bem classificado, continua o 
Nun´Álvares na Divisão de Honra 
AFP. Lidera o campeonato em igual-
dade pontual com o Avintes após ter 
empatado em casa com o Alfenense 
a uma bola. 
Sobreirense e FC Parada mantêm 
bitola regular na série 2 da 2ª Divi-
são AFP.  No Campeonato de Portu-
gal, a Aliança de Gandra, por inter-
médio de Mário Rocha aponta já pa-
ra a próxima jornada como forma de 
esquecer a dupla jornada da última 
quinzena. Têm a palavra os 
treinadores…

Por ANTÓNIO ORLANDO

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Em S. Martinho no processo de-
fensivo estivemos muitíssimo 
bem, mas no processo ofensivo 
não estivemos tão bem. O resul-
tado acaba por ser justo, mas te-
nho humildade para perceber 

que o adversário podia ter ganho o jogo. Na Tro-
fa foi daqueles jogos que mais valia termos fica-
do em casa. Sofremos três golos em 15 minutos. 
Não se pode perder a concentração como foi o 
caso. Há que trabalhar sobre aquilo que esteve 
mal e se há um culpado sou eu. Há que preparar 
o jogo com o Felgueiras.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

No jogo em casa com o Lagares jo-
gamos um bocado mal e falhamos 
muito. Já em Macieira tivemos três 
jogadores expulsos, marcamos 
dois golos limpos mas o árbitro in-
validou-os. Os próprios adversá-

rios dizem que os golos foram limpos. Assim não se 
consegue ganhar. Já falei com o Presidente e assim é 
impossível. Tenho um nome a defender. Isto não po-
de continuar assim. Por exemplo nós tínhamos ape-
nas um guarda-redes e o arbitro lembrou-se de o ex-
pulsar e ficamos sem guarda-redes.  Isto não serve 
de desculpa mais foi a realidade em dois jogos. 

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Dois jogos com dois resultados di-
ferentes, mas com posturas do 
União de Paredes idênticas. Bons 
jogos. Embora na Lixa nem sequer 
tenhamos pontuado. Em Santo 
Tirso demos continuidade aquilo 

que vínhamos fazer e conseguimos vencer com al-
guma naturalidade.   A nossa vitória acaba por ser 
sempre surpreendente para muita gente, mas é 
normal. É uma vitória motivadora porque estáva-
mos numa fase menos positiva e os jogadores, 
muito novos, estavam a precisar de um estímulo 
destes.

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

O jogo com o Codessos foi bem 
disputado. Adiantamo-nos cedo 
no marcador. Ao intervalo já ven-
cíamos por 3/0. Na segunda parte 
limitámo-nos a gerir o resultado 
onde ainda assim tivemos algu-

mas oportunidades para ampliar a vantagem. Fo-
mos uma equipa muito competente. Com o Ze-
breirense tivemos um resultado inesperado. Foi a 
primeira derrota no campeonato o que refletiu a 
falta de equilíbrio e consistência do Sobreirense. 
Julgo que o deslize não vai deixar marcas na equi-
pa. Ninguém é invencível.

C
ésar Marques já não é 
o treinador do CCD 
Sobrosa. O técnico 

não resistiu aos maus resulta-
dos da equipa neste início de 
época e na segunda-feira, dia 
15, após reunião de direção o 
técnico foi demitido do cargo. 
Em nota publicada na página 
de Facebook do CCD Sobrosa 
a direção do clube explica aos 
sócios e adeptos que, “pelo 
motivo de resultados menos 
positivos vimo-nos obrigados 

a uma mudança de treinador 
na equipa sénior. Gostávamos 
desde já agradecer a dedica-
ção, trabalho e empenho ao 
longo destes últimos anos des-
se grande treinador César 
Marques em prol do CCD So-
brosa. A direção deseja-lhe as 
maiores felicidades para a vida 
e a para sua carreira como trei-
nador”, pode ler-se. 
O treinador em declarações 
ao Progresso de Paredes con-
sidera que a demissão acaba 

por ser natural. “Não é 
uma situação que tives-
se interesse que acontecesse, 
mas são situações que infeliz-
mente fazem parte do futebol. 
Causa-me dor por ser o clube 
que eu gosto e ser o clube da 
minha terra”, confessou. 
Fazendo votos para que o clu-
be continue a progredir, César 
Marques garante que pelo 
facto de ser despedido não vai 
deixar de gostar do CCD So-
brosa. “A direção terá propos-

CCD Sobrosa  
despede treinador



11Sexta-feira 18 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

DESPORTO

CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
JORNADA 9 DISPUTADA EM 7 DE NOVEMBRO
S. Martinho ................................. 0 Aliança de Gandra .................. 0
JORNADA 10 DISPUTADA EM 13 DE NOVEMBRO
Trofense  ...................................... 4  Aliança de Gandra    ................1

Classificação após Jornada 8
1º FC Felgueiras 1932      .........................................................22 Pontos
4º Aliança Gandra    ..................................................................14 p

Próximas jornadas
JORNADA 11 A DISPUTAR EM 27 DE NOVEMBRO
Aliança de Gandra – FC Felgueiras 1932 
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 4 DE DEZEMBRO
Aliança de Gandra – Torre Moncorvo   

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 
JORNADA 10 DISPUTADA EM 5 E  6 DE NOVEMBRO
Barrosas  ..................................... 0   Aliados FC Lordelo  ................ 0 
Rebordosa AC  .......................... 6  FC Vilarinho  ............................. 0
Lixa  ............................................... 2   USC Paredes  ........................... 1
 JORNADA 11 DISPUTADA EM 13 DE NOVEMBRO
Aliados FC Lordelo  ................. 0   Lixa .............................................   3
Tirsense ....................................... 0  USC Paredes  ............................ 3
Desp. Aves B   ............................. 1  Rebordosa AC   ........................ 1

Classificação após Jornada 11
1º - Tirsense            .........................................................................28 pontos
2º -  Rebordosa AC         ..............................................................24 p
7º - Aliados FC Lordelo   .........................................................14 p
8º - USC Paredes            ................................................................ 14 p

Próximas jornadas
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 20 NOVEMBRO
Rebordosa AC - Alpendorada
USC Paredes – Aliados FC Lordelo

JORNADA 13 A DISPUTAR EM 1 DEZEMBRO
Aliados FC Lordelo – Tirsense 
Sobrado – USC Paredes
Gondomar – Rebordosa AC

DIVISÃO HONRA AFP
JORNADA 6 DISPUTADA EM 6 DE NOVEMBRO
Ataense   ...................................... 2   SC Nun´Álvares  ..................... 3
JORNADA 7 DISPUTADA EM 13 DE NOVEMBRO
SC  Nun´Álvares  ....................... 1   Alfenense  ................................. 1

Classificação 
1º Avintes  ...................................................................................17 Pontos
2º  Nun´Álvares    .......................................................................17 p

Próximas jornadas
JORNADA 8 A DISPUTAR EM 20 NOVEMBRO
Vila Caíz - SC Nun´Álvares 
JORNADA 9 A DISPUTAR EM 13 DE NOVEMBRO
SC  Nun´Álvares - Perafita

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 5 DISPUTADA EM 6 NOVEMBRO
CCD Sobrosa  ............................ 2  Campo  ........................................ 1
JORNADA 6 DISPUTADA EM 13 NOVEMBRO
Roriz  ............................................. 3   CCD Sobrosa   ..........................1

Classificação 
1º Gens   .......................................................................................16 Pontos
13º CCD Sobrosa  ....................................................................6 p

Próximas jornadas
JORNADA 7 A DISPUTAR EM 20 NOVEMBRO
CCD Sobrosa – Estrelas de Fânzeres
JORNADA 8 A DISPUTAR EM 27 NOVEMBRO
Rio de Moinhos - CCD Sobrosa 

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 5 DISPUTADA EM 5 E 6 NOVEMBRO
Codessos  .................................... 1  ISC Sobreirense  ..................... 3
Mocidade S. Gemil  .................. 3   FC Parada 1
JORNADA 6 DISPUTADA EM 13 DE NOVEMBRO
ISC Sobreirense   ...................... 2   Zebreirense  ............................3
FC Parada  ................................... 2  Penamaior ................................. 1

Classificação 
1º Mocidade S. Gemil   ............................................................10 pontos
5º – FC Parada   ..........................................................................10 p
7º ISC Sobreirense   .................................................................9 p

Próximas jornadas
JORNADA 7 A DISPUTAR EM 19 E 20 NOVEMBRO
Frazão – FC Parada
Mocidade S. Gemil – ISC Sobreirense 
JORNADA 8 A DISPUTAR EM 27 DE NOVEMBRO
ISC Sobreirense - Penamaior
FC Parada - Melres 

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
JORNADA 5 DISPUTADA EM 6 DE NOVEMBRO
USC Baltar  ................................. 1  Lagares   ..................................... 3
JORNADA 6 DISPUTADA EM 13 DE NOVEMBRO
Macieira  ...................................... 4  USC Baltar  ................................ 0

Classificação 
1º UD Torrados .........................................................................13 pontos
13º USC Baltar  .........................................................................1 p

Próximas jornadas
JORNADA 7 A DISPUTAR EM 20 DE NOVEMBRO
USC Baltar – Paços de Gaiolo 
JORNADA 8 A DISPUTAR EM 27 DE NOVEMBRO
Salvadorense - USC Baltar

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Contra o Vilarinho fizemos um 
bom jogo. O resultado de 6/0 es-
pelha claramente isso. Após dois 
jogos na mesma semana esse era 
o terceiro jogo na mesma semana 
e a equipa deu uma resposta fan-

tástica. Com o Aves, uma excelente equipa, sabía-
mos de antemão que ia ser um jogo complicado. Ti-
vemos dificuldade de adaptação ao sintético de re-
duzidas dimensões e acabamos por sofrer um golo 
numa desatenção. Na 2ª parte só atacou o Rebor-
dosa, mas só marcamos nos descontos dando justi-
ça ao resultado.

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Com a Mocidade S. Gemil por in-
crível que pareça apesar de ser  o 
jogo onde sofremos mais golos, foi 
o nosso melhor jogo em termos de 
qualidade de jogo jogado. Peca-
mos no capítulo da finalização. Ti-

vemos claramente dez oportunidades de golo e 
não as conseguimos concretizar. Contra o Pena-
maior fomos superiores. Continuamos a marcar 
poucos golos, é verdade, mas em nossa casa temos 
três jogos três vitorias. O nosso estádio é a nossa 
fortaleza. Estamos felizes pelo que fizemos nos 
dois jogos.

JUVENAL BRANDÃO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Empatámos em Barrosas num jogo 
em que criámos imensas oportuni-
dades claras de golo, devíamos ter 
ganho pelo que produzimos, mas 
não conseguimos. Com o Lixa en-
trámos melhor, mas em dois minu-

tos eles fizeram dois golos, e pelo meio falhamos 
isolados uma ocasião para empatar. A equipa ficou 
afetada. Na segunda parte jogamos mais com o co-
ração do que com a cabeça e sofremos o terceiro já 
nos descontos quando arriscamos tudo. Temos ago-
ra uma sequência de jogos muito difíceis, mas va-
mos dar a volta a isto rapidamente.

CÉSAR MARQUES
TREINADOR CCD SOBROSA

Diante do Campo as coisas não 
começaram bem. Na segunda par-
te conseguimos equilibrar o jogo. 
Tomamos conta da ocorrência e 
acabamos por dar a volta ao resul-
tado. Com o Roriz aconteceu pre-

cisamente o contrário.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Tivemos dois jogos distintos. Dian-
te do Ataense em que conseguimos 
a reviravolta do marcador em está-
vamos a perder por 2/0 e vencemos 
por 2/3. Com o Alfenense entra-
mos a perder. Sofremos um golo 

num canto aos cinco minutos de jogo o que agudizou 
a nossa supremacia de posse de bola e as transições 
[contraataques] do adversário para nos tentar sur-
preender. Acabamos por empatar quase já no final 
do encontro. Acabou por ser um mal menor. Em sete 
jogos temos cinco vitórias e ainda não perdemos. Es-
tamos exe quo com o Avintes na primeira posição.

to dar um voto de confiança ao 
treinador de mais um jogo. As 
coisas não correram bem e 
acabaram nesta situação. É 
triste para mim por ser o meu 
primeiro ano como treinador 
sénior, mas o que é mais im-
portante para mim é a grati-
dão de jogadores e amigos 

que dão apoio nestes momen-
tos que bem são precisos” res-
salva. Questionado sobre o 
que falhou nesta sua primeira 
experiência de treinador sé-
nior, o jovem técnico fala em 
várias situações que limitaram 
a utilização de jogadores. “O 
plantel é composto por 23 jo-
gadores, mas o facto é que ti-
nha sempre cinco a seis joga-
dores fora da convocatória 

por impedimentos. Uns por 
questões profissionais, outros 
por lesões, outros por casti-
gos, mas isso não é desculpa 
para tudo. O treinador tam-
bém acaba por ter culpa”, ad-
mite. A quem o irá suceder no 
comando técnico do CCD So-
brosa, César Marques pede 
que dê “continuidade ao traba-
lho que tem sido feito no clube 
nos últimos anos e que resolva 
as fraquezas defensivas da 
equipa”.  
Agora, César Marques diz que 
vai descansar e passar os fins-
-de-semana com a família algo 
que já nem sabe como é por 
causa da dedicação que teve 
nos últimos anos para com o 
CCD Sobrosa. 
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DESTAQUE

QUESTÃO 2

Das seguintes áreas em que a Câmara Municipal pode intervir,  

diga em qual tem feito melhor trabalho nos últimos anos:

QUESTÃO 1

Através de que meio costuma normalmente obter informação 

sobre a atividade da Câmara Municipal?

Dentro de um ano os pa-
redenses vão ser cha-
mados a eleger os no-

vos órgãos autárquicos para o 
concelho de Paredes. A eleição 
do novo Presidente de Câmara e 
respetivo Executivo Municipal 
é, como se sabe, a eleição que 
concentra maior atenção. Im-
porta, pois, conhecer as peças 
de xadrez que irão ao tabuleiro 

do jogo político e a realidade 
que as rodeia. Percebendo a im-
portância do que está em jogo, o 
Progresso de Paredes apresen-
tará em duas edições consecuti-
vas um estudo sociopolítico 
realizado no concelho de Pare-
des pelo IPOM – Instituto de 
Pesquisa de Opinião de Merca-
do, empresa acreditada na Enti-
dade Reguladora para a Comu-
nicação Social (ERC). 

O primeiro round eleitoral 
de Paredes, este no âmbito par-

tidário, numa espécie de elei-
ções “primárias”, acontece já no 
dia 3 de dezembro com a elei-
ção da nova Comissão Política 
Concelhia do PSD, na sequência 
da demissão do elenco de Pedro 
Mendes. Rui Moutinho e Joa-
quim Neves, são, pelo menos 
para já, os candidatos assumi-
dos à presidência do PSD. Se 
não houver nenhuma surpresa 
de última hora, um destes so-
cial-democratas será o respon-
sável pela condução do dossiê 

Sondagem. Joaquim Neves que em março perdeu a concelhia do PSD/Paredes para Pedro 
Mendes tem aos olhos dos paredenses melhor notoriedade que o vice-presidente da câmara, 
Pedro Mendes, e esmaga Moutinho, diretor financeiro da autarquia. Entre os meios de comunica-
ção o “jornal” é, claramente, o canal escolhido pela população para saber da atividade da câmara. 

Joaquim Neves vence  
Rui Moutinho na notoriedade

António Orlando | texto
do processo autárquico do PSD. 

O partido está no Poder há 
décadas e nas últimas eleições 
autárquicas manteve a presi-
dência da Câmara por uma 
unha negra. A responsabilidade 
de quem ganhar a concelhia la-
ranja, é, pois, acrescida. 

Nesta primeira apresenta-
ção da sondagem buscamos 
respostas para a notoriedade. 
Notoriedade da Câmara Muni-
cipal e dos políticos que cá pro-
curam singrar. 

 As respostas são o que a ob-
jetividade dos números signifi-
ca. À luz da sondagem do IPOM, 
os paredenses se querem saber 
o que é que a Câmara anda a fa-
zer procuram, claramente, o 
jornal, ou seja, a imprensa escri-
ta. Depois, a uma longa distân-
cia, surge a recolha de informa-
ção através de amigos. Os canais 
próprios da câmara, site e face-
book têm uma procura próxima 
do residual o que é comprrensí-
vel pois não são atualizados de 
forma permanente. A televisão 
supera a radio, mas nem se 
aproxima do líder – jornal.  

Aos olhos dos paredenses a 
câmara tem no apoio escolar a 
melhor área de intervenção em 
face das áreas estudadas pelo 
IPOM. Neste item – a melhor 
área de intervenção –  a sonda-
gem revela, sobretudo, que os 
paredenses não sabem ou não 
respondem à questão. O não ha-
ver capacidade de fazer passar 
a  mensagem,  pode ser  a 
explicação.  

O estudo sociopolítico reali-
zado no concelho de Paredes 
pelo IPOM testou, também, jun-
to dos paredenses a notorieda-
de de um conjunto de persona-
lidades políticas. Sem surpresa, 
Granja da Fonseca, é das sete 
personalidades do concelho se-
lecionadas para o estudo, aque-
le que tem maior notoriedade 
(89,4%). Basta lembrar que 
Granja foi quem conquistou a 
câmara ao CDS para o PSD e ain-
da se mantém no ativo político 
ao presidir à Assembleia 
Municipal. 

Mas no ponto mais quente, 
por ser o mais próximo embate 
em termos de datas, no con-
fronto entre Rui Moutinho e 
Joaquim Neves, segundo a son-
dagem, este último sai clara-
mente a ganhar. Moutinho tem 
uma notoriedade de 27,9% 
contra os 56,4% de Neves. O 
previsível adversário na elimi-
natória seguinte, o socialista 
Alexandre Almeida tem uma 
notoriedade de 56,9%.

FREQUÊNCIA FREQUÊNCIAPERCENTAGEM PERCENTAGEMPERCENTAGEM
VÁLIDA

PERCENTAGEM
VÁLIDACUMULATIVO CUMULATIVO
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QUESTÃO 3
Vou dizer-lhe o nome de sete personalidade do concelho de Paredes. Para cada um 

deles diga se o conhece ou já ouviu falar ou não conhece nem ouviu falar.

Ficha técnica

Esta sondagem foi realizada pelo IPOM - Instituto de Pesquisa de Opinião e 
Mercado L.da para o Jornal O Progresso de Paredes com os seguintes 
objectivos: 
Conhecer os meios de comunicação que os munícipes utilizam para, habitual-
mente, obterem informação sobre a atividade da Câmara.
Saber qual é a área em que, no entender dos eleitores, a Câmara Municipal tem 
feito um melhor trabalho nos últimos anos.
Conhecer a notoriedade de um conjunto de personalidades do concelho.
Saber, de entre um conjunto de personalidades do concelho que poderão con-
correr pela lista do PSD, quem é que, no entender dos eleitores, daria um melhor 
Presidente da Câmara.
O universo é constituído por indivíduos de ambos os sexos, com idades com-
preendidas entre os 18 e 85 anos, recenseados e eleitores no concelho de 
Paredes.
A amostra é representativa do universo e é constituída por 699 entrevistas, que 
se encontram distribuídas da seguinte forma:

SEXO: Masculino: 341 (48,8%); Feminino: 358 (51,2%).

IDADE AGRUPADA:
18-29 anos: 99 (14,2%);
30-49 anos: 271 (38,8%);
50 ou mais anos: 329 (47,1%).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 
Freguesia de Aguiar de Sousa: 14 (2,0%);
Freguesia de Astromil: 7 (1,0%);
Freguesia de Baltar: 40 (5,7%);
Freguesia de Beire: 17 (2,4%);
Freguesia de Cete: 24 (3,4%);
Freguesia de Cristelo: 15 (2,1%);
Freguesia de Duas Igrejas: 30 (4,3%);
Freguesia de Gandra: 55 (7,9%);
Freguesia de Lordelo: 82 (11,7%);
Freguesia de Louredo: 11 (1,6%);
Freguesia de Parada de Todeia: 13 (1,9%);
Freguesia de Rebordosa: 72 (10,3%);
Freguesia de Recarei: 37 (5,3%);
Freguesia de Sobreira: 35 (5,0%);
Freguesia de Sobrosa: 24 (3,4%);
Freguesia de Vandoma: 19 (2,7%);
Freguesia de Vilela: 41 (5,9%);
Freguesia de Paredes: 163 (23,3%).

O erro de amostragem deste estudo, para um nível de confiança de 95,5%, é de 
+/- 3,8 pontos percentuais. 
A selecção da unidade amostral: a selecção dos lares foi realizada de forma alea-
tória, a partir de listas telefónicas.
A selecção do elemento amostral: a selecção do elemento amostral (cidadão 
recenseado e eleitor nas freguesias que integram o concelho de Paredes) foi 
feita de forma aleatória, recorrendo ao método do último aniversário.
A recolha da informação foi efectuada através do método de entrevista tele-
fónica e foi utilizado um questionário estruturado. A taxa de resposta foi de 
65,94%. A recolha da informação decorreu no dia 31 de Outubro, de dia 02 a 04 
de Novembro e dia 07 de Novembro das 19:00 às 22:00 horas e foi realizada por 
12 entrevistadores, supervisionados de forma directa por um coordenador, 
através do sistema CATI. 
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OPINIÃO

Oferta de Emprego 
Função: Rececionista de Hotel

Local: Paredes

Descrição: Unidade hoteleira procura rececionista femi-

nino/masculino.

Requisitos: saiba falar fluentemente Inglês/Francês/Espan-

hol; gosto pelo atendimento ao público/ cliente; sentido de 

responsabilidade; pessoa dinâmica, pró-activa e comunicati-

va; boa apresentação; disponibilidade imediata.

Contacto:   255 781 521

PUB

Mais uma Presidência aberta, que 
serviu de prova para o quanto 
Celso Ferreira lida mal com a 

derrota. A Câmara Municipal de Paredes 
foi recebida com toda a dignidade na Junta 
de Freguesia de Vandoma, para iniciar a 
Presidência Aberta, facto aliás sublinhado 
pelo Sr. Presidente da Câmara, apesar de 
no primeiro convite enviado se terem es-
quecido de mencionar a receção e início da 
Presidência aberta na Junta de Freguesia, 
tal como tem sido hábito nas outras visitas 

Não vale tudo sr. Presidente da Câmara
efetuadas, depois de a junta lembrar este 
“lapso” o programa lá foi “corrigido” 

E será que a Câmara Municipal tem o 
mesmo comportamento para com a Jun-
ta de Freguesia de Vandoma? Não!

Em primeiro lugar, vêm celebrar pro-
tocolos de entrega de escolas desativa-
das sem nunca ter ouvido a opinião da 
Junta de Freguesia. Uma das escolas foi 
mesmo pedida pela Junta de Freguesia 
para a Instalação de um Centro de Dia pa-
ra Idosos e a Câmara nunca acedeu.

Depois, como o Sr. Presidente da Junta 
referiu, a freguesia de Vandoma nunca foi 
contemplada nos Orçamentos Camarários 
com obras.

E a falta de dignidade assumiu o seu 
ponto máximo na inauguração do campo 
de jogos do Vandoma Futebol Clube. A Câ-
mara colocou uma placa a assinalar a inau-

Por
PAULO
SILVA
Professo

psilvaparedes@gmail.com

Gente nova, 
velhas ideias

Qualquer organismo vivo 
só sobrevive se se reno-
var, e o mesmo parece 

acontecer com as organizações 
sociais que, quando permane-
cem imutáveis, estiolam e enve-
lhecem precocemente. É o ciclo 
da vida. 

Há uma necessidade óbvia 
de renovar protagonistas políti-
cos, de encontrar novas ideias 
ou adotar métodos novos. Não 
será essa a solução de todos os 
problemas (como o absentismo, 
a desilusão, a menor qualidade 
da intervenção) mas constitui 
em si factor de progresso 
positivo. 

Em Paredes, dizem-me, há 
gente nova com intervenção crí-
tica nas redes sociais e com pre-
tensão de intervenção politica 
direta. Sente-se, sentimos todos, 
que há um espaço que com no-
vas ideias podia ser ocupado 
com “outras” sensibilidades, 
“outras” opções, “outros” ativis-
mos. E há uma percentagem do 
eleitorado (cerca de 10%?) com 
opções nacionais não represen-
tadas em órgãos democráticos 
locais (BE, PAN, “Tinismo”)

Na procura de estudar o fe-
nómeno (tardiamente, confes-
so), e de o acompanhar e apren-
der, fui ver o que era publicado 
nessas redes sociais. Li e a desi-

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

lusão é total. Falarei de algumas 
propostas lidas e depois direi 
algo sobre os protagonistas. 

Propõem por exemplo um 
novo slogan para Paredes, que 
certamente identificasse Pare-
des, as suas gentes, as suas acti-
vidades mais representativas. 
Paredes Rota dos Móveis seria 
inóquo, diz-se. Mas será mesmo 
necessário? A que custos? E qual 
esse nome mobilizador? Pro-
põe-se para Paredes uma voca-
ção de “charneira” entre a Área 
Metropolitana do Porto (que se 
pretende abandonar) e uma Co-
munidade Tâmega e Sousa. Mas 
numa divisão territorial com 
componente de desenvolvimen-
to regional e coesão territorial 
não se pode ser carne e peixe ao 
mesmo tempo. Propõe-se avul-
so um parque de campismo (on-
de? no concelho? na cidade? pú-
blico? privado?), um Lobby In-
ternacional do Mobiliário de 
Paredes (para substituir o quê?),  
uma Rota Gastronómica do Sou-
sa e Ferreira (com que pratos tí-
picos?) , um Concurso de Foto-
grafia tipo 24 horas a tirar foto-
grafias, um campeonato amador 
de futebol de onze em Paredes, 
uma Ecopista Paredes – Aguiar 
de Sousa (que passaria por terri-
tório de Penafiel,  ou não?), uma 
Feira de Livro anual, com escri-
tor conhecido, a lembrar a Escri-
taria de Penafiel, um Fim de Se-
mana das Cidades de Paredes, 
um Teatro internacional de tea-
tro de Rua, uma instaladora de 
empresas de base tecnológica e 
inovadora no Largo da Feira, eu 

cristianoribeiro@gmail.com

sei lá que mais bizarrices…
Mas o que mais desilude é a 

ausência de conhecimentos so-
bre a realidade e a visão básica e 
retrógrada sobre muita coisa. 
Exemplo (cito): “Em traços ge-
rais trata-se de identificar essas 
famílias (com grandes dificulda-
des económicas) e depois cada 
uma delas recolhe vidros e plás-
ticos que ao serem entregues na 
sede duma junta serão pesados. 
A cada kg corresponderá um de-
terminado valor em dinheiro 
transferível numa senha devida-
mente autenticada e que será 
trocada por bens em estabeleci-
mentos aderentes. Depois disto 
o dono ou responsável pelo esta-
belecimento desloca-se à sede 
da junta e troca as senhas pelo 
valor correspondente em di-
nheiro. A junta de freguesia en-
tretanto vende esse vidro e esse 
plástico e é com esse dinheiro 
que efetua os pagamentos.”.

Estamos perante um caso de 
estigmatização da pobreza, e 
aproveitamento das dificulda-
des de alguns para criar lucros a 
outros, bem como ausência de 
conhecimento das competên-
cias das autarquias locais.

Outro exemplo: “Captar mão 
de obra de pessoas que estejam 
desempregadas, captar os jo-
vens obviamente dando-lhes al-
guns incentivos para limpeza 
florestal, privada ou pública.” 
Esta ideia “jovem” de “captar 
mão de obra”, desempregada e/
ou voluntária jovem, para lim-
par matas privadas é completa-
mente bafienta. O jovem autor 
da proposta não sabe o que é a 
dignidade de trabalhar com de-
veres e direitos. Só conhece o 
termo mão de obra…

Perguntei-me: Que ideologia 
é esta? Que populismo é este? 
Quem critica tão asperamente o 
passado e o presente e apresen-
ta tais ideias de futuro? Um diri-
gente do BE local estará no cen-
tro de um Movimento de rege-
neração ou de afirmação local. 
No meio terá estado (momenta-
neamente) Raquel Moreira da 
Silva, a ex-vereadora. A aprovei-
tar a Onda…

Esta semana fomos prendados 
com declarações públicas e, mais 
especialmente, uma carta “mag-

nífica” do meu opositor nas próximas 
eleições para a Comissão Política Conce-
lhia do PSD-Paredes. Este senhor Rui 
Moutinho, é uma fotocópia mal tirada de 
Celso Ferreira, utiliza exactamente a 
mesma linguagem, utiliza mais ou me-
nos a confusão, para continuar a criar 
ilusões, mentindo descaradamente aos 
paredenses e mais concretamente aos 
militantes do PSD.

Continuam, ambos, a vender ilusões 
sem nexo nenhum. Continuam a mentir 
a troco de nada. Nem que para isso te-
nham que difamar as pessoas que duran-
te anos sempre foram íntegras naquilo 
que fizeram e que não têm absolutamen-
te problema nenhum em mostrar o que é 
a sua vida, ao contrário de outros.

Eu nunca dei ou arranjei emprego 
a ninguém a troco de sabe-se lá o 
quê… E nisso, esta fotocópia é igual 
ao original. Da minha parte, toda a 
gente sabe, que aquilo que tenho 
sempre foi comprado com o suor do 
meu trabalho e da minha família. E, o 
meu local de trabalho, que é proprie-
dade da minha família é, e sempre 
será aberto a todos sem excepção.

Relativamente a tudo o que foi publi-
cado no Progresso de Paredes (jornal 
que toda a gente sabe é propriedade, não 
minha, mas da minha família, o que eu 
nunca escondi, aliás), para quem não sa-
be, o Progresso nunca foi condenado a 
absolutamente nada, nem nunca foi pro-
cessado porque, pura e simplesmente, o 
Progresso de Paredes não mente!

Ao longo dos anos, o jornal publicou 
diversas notícias sobre a Câmara, é ver-
dade, mas nunca vi ninguém tentar des-
mentir, porque se pudessem, com certe-
za já teriam tentado acabar com o jornal 
nos tribunais. Mas nunca o fizeram. Nun-
ca o fizeram, porque tudo aquilo que foi 
noticiado é verdade. E é tanto verdade 
para o PSD como o para o PS, pois se fala-

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

O Original e a Fotocópia…   sem pudor

joaquimneves.progresso@gmail.com
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Não peças a quem pediu 
nem  sirvas a quem serviu

A última quinzena foi 
pródiga em vários 
acontecimentos que 

marcaram o nosso quotidia-
no, uns mais próximos, co-
mo uma nova presidência 
aberta promovida pelo nos-
so município, os desenvolvi-
mentos relativos à eleição 
para a Comissão Política do 
PSD Paredes, em termos na-
cionais a polémica que se 
encontra na ordem do dia é a 
entrega por parte da nova 
equipa dirigente da Caixa 
Geral de Depósitos das de-
clarações do património in-
dividual de cada um dos ges-
tores nomeados para a fun-
ção, através do governo, que 
representa o seu maior acio-
nista, o Estado Português, e 
por fim a nível mundial, a 
eleição de Donald (e este 
n ã o  t e m  n a d a  d e  Pa t o ) 
Trump, para Presidente dos 
Estados Unidos da América.

Comecemos já por aqui. 
Nunca nestas últimas déca-
das o xadrez internacional 
esteve tão baralhado e confu-
so relativamente aos USA e ao 
papel que este País, como su-
perpotência, vai ter daqui pa-
ra diante no panorama mun-
dial. Os Estados Unidos têm 
funcionado como uma espé-
cie de garante da ordem mun-
dial em geral e da Europa em 
particular. Desde a Segunda 
Grande Guerra que são uma 
espécie de escudo relativa-
mente à Rússia, assumindo a 
maioria dos custos financei-
ros e humanos, na manuten-
ção de uma organização de-
fensiva como a NATO. Trump 
prometeu cortar nas despe-
sas externas, e canalizar essas 
poupanças para dentro de 
portas. A Europa vai ter que 
se chegar à frente.

A polémica com a CGD tem 
sido uma notícia constante. A 
nova equipa, a quem o governo 
entregou, para além dos desti-
nos do Banco do Estado, mais 
de 4 mil milhões de euros para 
a sua recapitalização, teima em 
desrespeitar a ordem do Tribu-
nal Constitucional, que obriga 
os titulares de cargos públicos 
a entregar-lhe as respetivas de-
clarações de património. Um 
braço de ferro que tarda em 
terminar. O foco, que deveria 
ser a recuperação da CGD, con-
tinua a ser uma miragem. Pelo 
menos é o que parece ao co-
mum dos mortais e contribuin-
tes, e os resultados apresenta-
dos são como o algodão, não 
enganam.

Cá pelo no burgo tivemos 
mais uma presidência aberta, 
mais um momento em que os 
nossos brilhantes autarcas 
que governam ou desgover-
nam o nosso Concelho, num 
assomo de humildade, se des-
locam até aqueles que apenas 
são lembrados quando se 
aproximam as eleições. Como 
é necessário “caçar” o votito, 
lá se tem a maçada de descer à 
realidade, distribuir uns cum-
primentos, dar uns beijinhos, 
comer uns almoços ou umas 
jantaradas, cortar umas fitas, 
ou quando não existem obras 
novas para inaugurar, servem 
algumas, e mesmo assim pou-
cas, requalificações de ruas, 

passeios ou cemitérios. Na 
sua maioria não passam de 
umas “engraxadelas” feitas à 
pressa, umas aulas de zumba 
ou jogos de velhas guardas. O 
nosso executivo, como muitos 
outors por esse País fora, lá 
palmilha a via-sacra do costu-
me, acompanhado por um 
conjunto de acólitos, pagos 
pelos cofres do município, ou 
então por candidatos a candi-
datos que pretendem ser vis-
tos pelos eventuais especta-
dores desses eventos, assu-
mindo-se como delfim ou 
delfins daquele cujo fim se 
aproxima.

Para terminar, não pode-
ria deixar passar em claro as 
eleições para a CPC do PSD 
Paredes. O meu prognóstico 
era um duelo, não ao pôr do 
Sol, mas durante a tarde, um 
Celso contra Neves, e apesar 
de um dos protagonistas ter 
sido alterado, não errei por 
muito: será o apoiado de Cel-
so contra Neves… Prognósti-
cos só no fim, como diria o 
outro. 

Alguns já roem as unhas, 
outros estão a tentar chutar 
com os dois pés, e por fim 
aqueles que estavam à espera 
de boleia, e que já mandaram 
algumas “biqueiradas”, rezam 
para que o vencedor seja 
aquele a quem já se vende-
ram, pois caso contrário a sua 
vida vai andar para trás…

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Não vale tudo sr. Presidente da Câmara
guração do campo de futebol em que men-
ciona o nome do Presidente da Câmara, o 
nome do presidente do Futebol e omite 
deliberadamente o nome do Presidente da 
Junta de Freguesia. Isto é inacreditável se 
tomarmos em consideração que o terreno 
onde se encontra o campo é pertença da 
Junta de Freguesia de Vandoma. As obras 
foram feitas num terreno que foi doado à 
Junta de Freguesia pelo atual Presidente 
da Assembleia de Freguesia- Sr. Domingos 
Barros, para que nele fosse possível fazer 
esse novo campo de Futebol.

E será que o Sr, Presidente da Câmara 
sabendo desta doação, que para além do 
terreno do campo de Futebol inclui um 
total de cerca de 50.000 m2, deu uma pa-
lavra de agradecimento ao Sr. Domingos 
Barros por essa doação - claro que não.

Para além disso, num almoço para assi-
nalar essa inauguração, pasme-se quer o 

Sr. Presidente da Junta- Sr. José Cunha, 
quer o Sr. Presidente da Assembleia Muni-
cipal- Sr. Domingos Barros não foram se-
quer convidados para a mesa da presidên-
cia, mesa essa constituída por todas as in-
dividualidades da terra,  expeto os 
representantes da Junta de Freguesia e da 
Assembleia de Freguesia.

Durante toda a curta visita à Freguesia de 
Vandoma, que quase não passou do campo 
de jogos e do almoço (mais uma que termi-
nou mais cedo do que o previsto), Celso Fer-
reira andou sempre acompanhado pela can-
didata do PSD, derrotada nas últimas elei-
ç õ e s  e  fe z  q u e s t ã o  d e  i g n o ra r  o s 
representantes da Junta de Freguesia, que 
(nas suas palavras) tão bem o receberam no 
salão Nobre da Junta de Freguesia de 
Vandoma

Assim não Sr. Presidente da Câmara. 
Não vale tudo.

O Original e a Fotocópia…   sem pudor
rem com algum militante do PS, com cer-
teza dirão que o Progresso também não 
é muito simpático com o PS e com Ale-
xandre Almeida.

Chama-se a isto pluralidade e liber-
dade de expressão, valores que este tipo 
de pessoas só conhece “da boca pra fora”. 
Eu sei que isto faz muita confusão a pes-
soas como o Rui Moutinho e o Celso 
Ferreira.

O Progresso está ao serviço de…Pare-
des, como aliás o nome tão apropriada-
mente indica. Por isso, tudo o que saiu, 
não é vergonha minha porque não fui eu 
que mandei fazer fosse o que fosse. É mas 
é vergonha de quem é incompetente. E 
esses é que se devem penitenciar e sofrer 
as consequências do que fazem. Mas co-
mo, infelizmente nós temos o país que 
temos, os dito “sem senhores” da gravata 
têm sempre a sua salvação…

Como é que é possível algumas pes-
soas terem uma vida acima da média de 
que, com ordenados idênticos, têm que 
contar os tostões para criar os filhos. É 
óbvio que vão dizer que dão horas extras 
e que trabalham por fora. 

Ai é? Então não foi o original que obri-

gou os restantes funcionários a traba-
lhar em regime de exclusividade?

Ficamos então a saber que:
Alguns, como a fotocópia mal tirada, 

podem trabalhar por fora e fora de horas, 
mas os que ganham pouco já não o po-
dem fazer. Uns têm que andar na clan-
destinidade, mas outros já podem traba-
lhar onde quiserem. Que democracia é 
esta? Que responsabilidade e igualdade 
têm estas pessoas?

Também me faz muita confusão, co-
mo é que um funcionário da Câmara po-
de, durante as horas de expediente, an-
dar a fazer propaganda política. Não de-
via estar a trabalhar? Devia. Mas como 
tem a cobertura do chefe, porque o chefe 
precisa de esconder certas coisas que 
não se deviam esconder, continua a fazer 
aquilo o que o chefe sempre fez:

Tentar enganar as pessoas. 
Mas esquecem-se que se podem en-

ganar algumas pessoas durante algum 
tempo, mas não se pode enganar todas 
as pessoas durante todo o tempo.

Eu estarei sempre por cá, certamente 
enquanto houver gente sem pudor, para 
vos alertar.

Estatuto Editorial

1 - Defesa intransigente dos princípios orientadores da 

informação livre, rigorosa e isenta.

2 - Defesa firme dos valores representativos do conce-

lho de Paredes em áreas tão diversas como a política, a 

economia, a empresarial, a religiosa, a desportiva, a so-

cial e do seu património cultural e arquitetónico.

3 - Respeito e tratamento igual para todos os cidadãos, 

independentemente da cor, raça, género, convicções, 

religião, nacionalidade ou sexo.

4 - Respeito pela boa fé dos leitores, assegurando a dig-

nidade das pessoas e das instituições e a sua 

privacidade.
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No passado dia 12 de 
Novembro,  no Auditório do 
Grupo de Jovens Nova Es-
perança - Sobreira, Integra-
do no PT Paredes com tea-
tro, o grupo de teatro da 
Associação Clube Jazz de 
Baltar, levou à cena a peça 
“A MANSÃO VEIT”. Sinopse: 
Na Mansão Veit, celebra-se 
o aniversário de Olávia 
Veit, viúva do riquíssimo 
Bartolomeu Veit, e das suas 
irmãs gémeas, Olívia e Otá-
via, todas elas mulheres de 
temperamento impossível, 
com um grande desejo de 
casarem Ivonete, a filha 

“encalhada” de Olávia. A 
verdade é que a existência 
de uma grande fortuna po-
de levar a grandes menti-
ras, peripécias, reviravol-
tas e às mais inesperadas 
surpresas! Entre convida-

dos esperados, inespera-
dos e desesperados, esta 
Mansão Veit será invadida 
por uma enorme dose de 
humor, suspense e, quem 
sabe, amor?....

A Peça é encenada por 

Ana Perfeito  e atuam ato-
res amadores de Baltar, jo-
vens e menos jovens, que já 
têm uma grande experiên-
cia e que fazem sempre um 
t r a b a l h o  d e  g r a n d e 
qualidade. 

Baltar

Grupo de Teatro  da Associação  
Clube Jazz de Baltar

Começaram as obras  
na Escola do Calvário
A Escola do Calvário está a ser requalifica-
da, para que seja a sede  dos GIPS ( Grupo de 
intervenção e Socorro da GNR). Atualmente 
os GIPS estão nos B.V.Baltar e não têm uma 
sede própria, tendo de se deslocar a Pena-
fiel onde têm também apoio logístico. A 
construção desta sede (próxima dos B.V.Bal-
tar) proporcionará uma maior independên-
cia.  O espaço ficará funcional dentro de 
dois meses.

Aqui fica o programa festivo:

05-11-2016
21:30 - Grupo de Dança FreeStyle “3C”

12-11-2016
21:30 – Orfeão Portus Cale

19-11-2016
21:30 - Grupo de Teatro da Linha 5:
 “Velhos, velhinhas e velhotes”

20-11-2016
15:00 - Grupo Folclórico São Pedro 
de Cête + Magusto e Confraternização

26-11-2016
19:00 - Missa solene em Honra de Sócios e 
Amigos falecidos (Capela Senhora do Vale)

20:30 - Jantar Convívio 41º Aniversário 
[Inscrições até 21/11/2016 (lotação 
limitada)]

27-11-2016
11:00 - Homenagem a Sócios e Amigos 
(Romagem ao Cemitério de Cête)

O Centro Social de Cete 
está a comemorar este mês 
o seu 41º aniversário de 
Existência. Fundado em 26 
de Novembro de 1975, e 
inicialmente designado 
Centro Cultural de Cête, e 
tendo permanecido com 
essa designação até mea-

dos dos anos 90, onde ga-
nhou notoriedade na cul-
tura e desporto do Conce-
lho, foi com a vertente 
social que continuou os 
seus desígnios e é hoje 
uma instituição respeitada 
e de grande utilidade quer 
para os Cetenses quer para 
as populações vizinhas.

Este ano as comemora-
ções do aniversário come-
çaram no dia 5 de Novem-
bro e prolongam-se até ao 
dia 27 de Novembro.

Cête
41º Aniversário 
do Centro  
Social de Cete

FAUSTINO 
 SOUSA

SAUL
FERREIRA

Existe uma empresa de 
Paredes, que por vezes tem 
de efetuar obras no pavi-
mento da estrada nacional 
15, para satisfazer as neces-
sidades dos seus utentes. 
Fazem as intervenções, mas 
ao contrário do que anun-
ciam não deixam o pavi-
mento conforme o original. 
Assim os veículos vão de-
gradando ainda mais o piso, 
originando que os paralelos 
saltem, tendo já alguns 
“voado” alguns metros em 
consequência da intensida-

de do trânsito. É o que acon-
tece na Avenida da Repúbli-
ca, em Baltar,  junto ao aces-
so à via que liga à Serra do 
Cruzeiro, que é um buraco 
fruto de uma dessas inter-
venções e que se encontra 
cada vez mais degradado  e 
perigoso para os peões que 
podem ser atingidos por um 
paralelo, bem como para os 
veículos e para as casas que 
estão sujeitas a todos estes 
factores. Esta é uma situa-
ção que precisa de ser resol-
vida rapidamente.

Buracos na 
Estrada Nacional 15
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Errata

No número anterior do Jornal o Progresso de Paredes noticiei um evento 
da entrega dos diplomas de mérito e no texto mencionei que a Dra. Maria 
do Amparo tinha entregue o prémio Inês Martins Araújo.
O certo é que a Dra. Maria do Amparo não entregou qualquer prémio foi 
apenas receber um diploma e um ramo de flores por ter sido a professora 
do melhor aluno do 4º ano de Rebordosa.
O prémio Inês Martins Araújo foi entregue por uma bisneta da referida 
senhora ao melhor aluno do 4º ano de Rebordosa e, por gentileza de quem 
oferece o prémio, também a professora desse mesmo aluno é chamada e, 
dessa forma, homenageada. Aqui fica a correção para que toda a gente fi-
que esclarecida e reposta a verdade.

PUB

A Banda de Música de Cête 
comemora este mês 181 anos 
de história! Para celebrar esta 
magnifica data levará a cabo 
um concerto a 3 mãos, reflec-
tindo assim o passado, pre-
sente e futuro da associação. O 
espetáculo irá decorrer no dia 
18 de Novembro, sexta-feira, 
no Salão Nobre dos Bombei-

ros Voluntários de Cête. Este 
espetáculo contará com a re-
gência dos Maestros José Tei-
xeira, José Pedro Barbosa e 
Fábio Ferreira.

Em jeito de prenda de ani-
versário antecipada, Outubro 
trouxe novidades... desde as 
mudanças em 2013 para as 
novas instalações que a Banda 

de Música de Cête sonhou ter 
um espaço de ensaio acustica-
mente adequado à prática 
musical. Assim, foi desenvol-
vida uma parceria com a Re-
dBox Sound Studio que culmi-
nou com uma intervenção 
acústica, permitindo neste 
momento ter uma sala sem 
igual nas proximidades.

Sendo um dos clubes 
mais menosprezados pela 
edilidade, o F.C. de Cete, sem 
as mínimas condições possí-
veis para os seus jovens atle-

tas, vai dando chapadas de 
luva branca em quem cons-
tantemente os despreza. 
Quer na categoria de infantis 
quer na categoria de inicia-

dos, vai vencendo os seus jo-
gos com equipas de muito 
maior calibre e com condi-
ções muito melhores para os 
seus atletas.

Rebordosa volta a ter a 
situação dos semáforos do 
C a p e l o  r e p o s t a  n a 
normalidade.

Um acidente em Junho 
passado fez com que os se-
máforos ficassem inativos, 

até ao mês de Novembro, 
apesar de vários apelos, 
principalmente por parte 
dos peões que viam algumas 
vezes a vida em perigo, por 
causa de alguns condutores, 
por falta de civismo não res-

peitam as passadeiras ha-
vendo casos de algum perigo 
para quem atravessava na-
quela zona, tendo em conta 
que é uma zona onde o mer-
cado tradicional está con-
centrado, bancos etc…

181º Aniversário 
da Banda Musical Cetense

Futebol Clube de Cete  
a dar cartas nas camadas jovens

Semáforo reposto após oito meses

A prova Trail de Rebor-
dosa que reuniu cerca de 
100 participantes por 
uma finalidade: pratica de 
desporto. No dia de do-
mingo,13 de novembro, a 
cidade de Rebordosa  vol-
tou a ter uma prova, sob o 
lema “Corremos pelo Des-
porto”, organizada pelo 
Ginásio FITIN.

O traçado do percurso 
teve início e fim junto do 
ginásio FITIN (ao lado da 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa) em que foram 
percorridos 15km e os 
participantes  puderam 
conhecer trilhos Rebordo-
senses que muitos desco-
nheciam e outros já há vá-
rios anos que não percor-

riam esses caminhos. A 
o rga n i z a ç ã o  d a  p rova 
mostrou-se entusiasmada 
com o primeiro trail orga-
nizado em Rebordosa que 
foi uma prova sem custos 
para os participantes. 
“Pretendemos que seja 

mais um dia de festa com 
mais de 100 atletas que 
percorreram os trilhos de 
Rebordosa.  Esta prova 
tem como objetivo as pes-
soas fazerem algum des-
porto”, adiantou fonte da 
organização.

PAULO 
PINHEIRO

Rebordosa

Trail de Rebordosa 
15km
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Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel)  
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

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

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

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

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO estamos cá para
o ajudar a ser melhor...

implementamos
a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certificada

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

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

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
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CULTURA

PUB

Publicação. Livro é resultado da tese de doutoramento em História da Idade Moderna, realizado pela responsável 
pelo Arquivo de Penafiel, Paula Sofia Costa Fernandes. A obra versa a assistência na doença.

Paredense escreve livro baseado  
no Hospital e a Botica da Misericórdia

No passado dia 30 de 
outubro, a Miseri-
córdia de Penafiel 

editou o livro “O Hospital e 
a Botica da Misericórdia de 
Penafiel (1600-1850)”, da 
autoria de Paula Sofia Costa 
Fernandes. O lançamento 
decorreu na igreja da Mise-
ricórdia de Penafiel e con-
tou com a apresentação da 
obra, feita pela Professora 
Doutora Maria Marta Lobo 
de Araújo, docente da Uni-
versidade do Minho.  Este 
livro é o resultado da tese 
de doutoramento em Histó-
ria da Idade Moderna, reali-
zada pela responsável pelo 
Arquivo Municipal de Pena-
fiel, Paula Sofia Costa Fer-

nandes, que versou a assis-
tência na doença, prestada 
pela Santa Casa durante 
250 anos. A autora analisou 

o hospital e a botica da Mi-
sericórdia de Penafiel e a 
forma como estas duas ins-
tituições interagiram entre 

si e com a instituição que as 
tutelou – a Misericórdia, 
possibilitando ao leitor co-
nhecer duas das valências 
de uma casa de caridade ao 
longo de dois séculos e 
meio e perceber o seu fun-
cionamento, numa cidade 
pequena que sofreu gran-
des alterações nos finais do 
século XVIII e primeira me-
tade do seguinte, com as in-
vasões francesas e as lutas 
liberais. Estes dois marcos 
históricos imprimiram al-
terações profundas no hos-
pital, quer nas suas instala-
ções,  mas também, nos 
doentes, nas doenças e na 
terapêutica. As misericór-
dias tiveram um papel ful-

cral na assistência à saúde 
como antecessoras do Esta-
do de Providênce. Em hos-
pitais que hoje considera-
ríamos lúgubres, médicos, 
cirurgiões, barbeiros san-
gradores, hospitaleiros, ca-
pelães mataram a fome de 
homens, mulheres e crian-
ças, tentaram curar os en-
fermos e ajudar a “bem 
morrer” aqueles que já não 
tinham salvação. A popula-
ção, hoje em dia, perdeu es-
tas memórias e pouco co-
nhece sobre a saúde,  a 
doença e a medicina dos 
nossos avoengos, a autora 
pretendeu nesta obra dar-
-nos a conhecer um pouco 
esse mundo.

Raduan Nassar estreou-se 
na literatura em 1975, com 
“Lavoura Arcaica”. Tem livros 
traduzidos em Espanha, Fran-
ça e Alemanha e é considerado 
um dos maiores estilistas da 
língua portuguesa. Em 2016 
venceu o Prémio Camões e 
agora está em destaque na A 
LORD. Raduan Nassar, escritor 
brasileiro, nasceu em 1935 em 
Pindorama, onde passou a in-

fância. Adolescente, foi com a 
família para a cidade de São 
Paulo, tendo estudado direito 
e filosofia na Universidade de 
São Paulo. Aos 80 anos Ra-
duan Nassar, foi o 12.º brasilei-
ro a receber aquele que é con-
siderado o mais importante 
prémio literário destinado a 
autores de língua portuguesa. 
O júri sublinhou “a extraordi-
nária qualidade da sua lingua-

gem” e a “força poética da sua 
prosa”. “Através da ficção, o 
autor revela, no universo da 
sua obra, a complexidade das 
relações humanas em planos 
dificilmente acessíveis a ou-
tros modos do discurso”, justi-
ficou o júri, acrescentando que 
“muitas vezes essa revelação é 
agreste e incómoda, e não é ra-
ro que aborde temas conside-
rados tabu”. 

MÚSICA - Com um ál-
bum que marca uma revolu-
ção na abordagem ao folk-
-rock português, ELIAS pro-
põe agora, num formato 
mais intimista, uma série de 
concertos acústicos, onde 
quem ouve pode sentir a es-
sência da canção em detri-
mento dos arranjos porme-
norizados do Talvez Queiras 
Ficar, segundo trabalho de 

e s t ú d i o  d o  a r t i s t a 
rebordosense.

Mais simples, mais ínti-
mo e mais envolvente, nos 
próximos concertos ELIAS 
vai desvendar algumas das 
suas novas canções.
PRÓXIMOS CONCERTOS 
19nov, 22h
Casa do Xiné, Penafiel
25nov, 22h
Café Concerto Casa da Música

Prémio Camões 2016 escritor  
do mês na Biblioteca A LORD

ELIAS l Talvez 
Queiras Ficar acústico

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  NOV

LORDELO 
FUNDAÇÃO A LORD
BIBLIOTECA A LORD: 
Escritor do Mês – Raduan Nassar
O Leituras, sugere… | Temas infanto-ju-
venis | “O voo do golfinho” de Ondjaki 

Dias 22 e 29 nov | Histórias de Encantar | 
“Quem dá um abraço ao Martim?” de Da-
vid Melling

Dias 24 nov | 10.30h | Teatro Fantoches | 
“O coelhinho Afonso” de Luísa Ducla 
Soares

AUDITÓRIO A LORD:
Até 31 nov | Exposição | “Um olhar sobre 
os 20 anos da Fundação A LORD”

26 nov | 21.30h | Teatro| “Mulheres” pe-
lo Grupo Dramático e Recreativo de Re-
torta Campo - Valongo  

COOPERAÇÃO A LORD
23 nov | Artes Manuais | Vaso decorado 
com découpage

PAREDES (CIDADE)
EXPOSIÇÃO
Até 30 nov | Loja Interativa de Turismo e 
Biblioteca Municipal | “Happiness” de 
Maria Bessa

22 nov | Auditório Santa Casa da Miseri-
córdia| Exposição de natal dos trabalhos 
realizados pelos utentes 

MÚSICA 
26 nov | 16.30h | Biblioteca Municipal | 
Música com bebés & papás

WORKSHOP 
19 Nov | 15h | Biblioteca Municipal | 
Workshop de natal com madeira e 
tecidos

BEBETECA
20 nov | 11h | Biblioteca Municipal | Lei-
tura de “A Formiga Horripilante”

TEATRO 
27 nov | 16h | Casa da Cultura | “Pedro e 
o Lobo” pela Jangada Teatro

LEITURAS 
Todas as segundas feiras | manhã - 10h| 
tarde 15h | “A leitura não tem idade” por 
técnicos da biblioteca nas IPSS| Inscri-
ções: biblioteca@cm-paredes.pt/255 
788 776
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PUBLICIDADE

Obra de Caridade ao Doente ao Paralítico
Rua Padre Dr. Joaquim Alves Correia, 20
4580-121 PAREDES
Tlf.: 255 785 029 | Tlm.: 919 492 742

CONVOCATÓRIA PARA A ASSEMBLEIA GERAL 
Eu, Pe. José Camilo Dias das Neves, Presidente da Assembleia Geral da OCDP, de acordo com o estabelecido nos nº 1 e 2 do artigo 17º dos Estatutos da OCDP, convoco para o dia 27 de Novembro de 2016, pelas 09.30 horas, 
a Assembleia Geral, com a seguinte Ordem de Trabalhos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1 – Quórum de instalação; Lista de presenças;
2 – Leitura da ata da Assembleia anterior;
3 – Apresentação de contas do último trimestre 2015 e 3 trimestres 2016;
4 – Outros assuntos;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
 – Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2017 – 2019:
Nota: No verso consta a metodologia sobre as eleições, pelo que se remete para aí a sua leitura

Se à hora marcada não estiverem presentes sócios em número suficiente, esta reunirá 1 hora depois, com os sócios presentes.

Paredes, 16 de Novembro de 2016

Obra de Caridade ao Doente ao Paralítico
Rua Padre Dr. Joaquim Alves Correia, 20
4580-121 PAREDES
Tlf.: 255 785 029 | Tlm.: 919 492 742

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (27 de Novembro.2016):
Ponto Único: Eleição dos corpos gerentes para o triénio: 2017 – 2019:
Metodologia:
A) A apresentação das candidaturas efetua-se pela entrega ao Presidente da Assembleia Geral de Lista dos candidatos à eleição para os vários órgãos da Associação, devidamente subscrita por associado elegível;

B) As listas propostas deverão conter obrigatoriamente a indicação dos candidatos efetivos e dos suplentes, para todos os órgãos sociais, conforme modelo que na folha em anexo se junta;

C) As Listas de candidaturas devem ser apresentadas até às 17h00 do dia útil imediatamente anterior ao dia designado para a reunião da Assembleia Geral, ou seja, até ao dia 25 de Novembro de 2016, em envelope fechado 
com a indicação “Lista para Eleição aos Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2017/2019”, seguindo o modelo que junto se anexa;

D) Cada Lista terá no máximo 15 minutos para apresentar o seu programa geral, nomeadamente os objetivos sociais a que se propõe, a resposta social a implementar, a metodologia de prestação de contas à Segurança 
Social, a forma de obrigação de cooperação com os diversos organismos, entre outros. O critério de apresentação será o da ordem de chegada das propostas ao Presidente da Assembleia Geral;

E) A votação será secreta pelos presentes na Assembleia-geral legalmente constituída e para efeitos de deliberação será definido por maioria dos presentes;

F) Divulgação dos resultados da votação;

O Presidente da Assembleia-Geral
Pe. José Camilo Dias das Neves

Nota: Em anexo segue um modelo para apresentação de listas;

Proposta de Lista para Eleição dos Órgãos Sociais OCDP – Triénio 2017/2019

Em __/11/2016 – O(s) Proponente(s): (seguem as assinaturas)

PARA A MESA DA ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente – ….
Vice-Presidente – ….
Secretário – ….

PARA A DIRECÇÃO:
Presidente – ….
Vice-presidente – ….
Secretário – ….
Tesoureiro – ….
Vogal – ….
Vogal – ….
Vogal – ….

PARA O CONSELHO FISCAL:
Presidente – ….
Vogal – ….
Vogal – ….

SUPLENTES:
1º Suplente - ….
2º Suplente - ….
3º Suplente - ….
4º Suplente - ….
5º Suplente - ….
6º Suplente - ….
7º Suplente - ….
8º Suplente …
9º Suplente. …
10º Suplente - ….
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NECROLOGIA

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

MARIA AMÉLIA 
MAGALHÃES DE SOUSA
Faleceu no dia 10 de Novembro, com 56 anos. Era 

natural de Beire - Paredes e residente na Madalena, Paredes.  Era 
divorciada Manuel Nunes Pereira.  

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

MADALENA/PAREDES

FALECEU

MARIA ROSA 
DE MAGALHÃES
Faleceu no dia 31 de Outubro, com 85 anos. Era natural 

de Silvares-Lousada e residente em Bitarães, Paredes. Era casada 
com Adelino Teixeira.

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

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

MARIA OLIVEIRA 
DA ROCHA
Faleceu no dia 13 de Novembro, com 69 anos. Era 

natural e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com António 
Moreira 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
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  
(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

ANTÓNIO FERREIRA NETO
Faleceu no dia 4 de Novembro, com 66 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Rua Padre 
Floriano nº 140, Lordelo, Paredes. Era casado com 

Maria Barbosa Moreira Dias Neto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

JOSÉ AUGUSTO  
NUNES GOMES
Faleceu no dia 4 de Novembro, com 63 anos. Era natu-

ral da Madalena-Paredes e residente na Rua Central da Bouça nº 
186 Mouriz, Paredes. Era casado com Maria da Graça Braga Pereira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, 
vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade 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

MOURIZ/PAREDES

FALECEU

LAURA DA CONCEIÇÃO
Faleceu no dia 4 de Novembro, com 103 anos. Era 
natural de Freixo de Cima-Amarante e residente na 
Rua Elias Moreira Neto nº 161 (Lar da  Misericórdia de 

Paredes), Paredes. Era viúva de Horácio Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

PAREDES

FALECEU

MARIA JOSÉ DA SILVA 
MOREIRA SOUSA
Faleceu no dia 14 de Novembro, com 41 anos. Era 

natural de Lordelo – Paredes e residente na Rua da Campa, edifício 
Mori, entrada A nº5, 5º dtº. Lordelo, Paredes. Era casada com 
Manuel Dias de Sousa.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO/PAREDES

FALECEU

MARIA EMÍLIA 
DA CONCEIÇÃO CUNHA
Faleceu no dia 5 de Novembro, com 95 anos. Era 

natural de Besteiros -Paredes e residente na Rua Sá Noronha nº 87 
– Porto. 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, 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

PORTO

FALECEU

OTÍLIA DE SOUSA BARROS
Faleceu no dia 10 de Novembro, com 90 anos. Era natu-
ral de Lordelo -Paredes e residente na Rua da Madeira 
nº 345, Lordelo, Paredes. Era viúva de Domingos Dias.

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
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Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

Agência Funerária
Patrícia Brito & Silva Lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

FALECEU

MARIA ALVES PINHEIRO
Faleceu no passado dia 21 de Outubro, com 84 anos de 
idade. Era natural da freguesia de Ferreira, Concelho 
de Paços de Ferreira e residente na Trav. Além do Rio 

nº58, freguesia de Louredo, Concelho de Paredes. Era casada com 
Agostinho Caetano Vieira Cardoso.  

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos e demais família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazerem pessoal-
mente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor 
e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do falecimento e do funeral, bem como na missa de 7º dia 
da sua ente querida Maria. 

A família
Funerária Val de Sousa Lda.

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

LOUREDO/PAREDES

Rua Estrada Nacional 209, N.º 4460 | 4580-439 LORDELO
Tel. 224 445 196 | Tlm. 919 909 133 | lordpneusgeral@svauto.pt

♦ SERVIÇOS RÁPIDOS ♦ MUDANÇAS DE ÓLEO ♦ FILTROS
♦ BATERIAS ♦ ESCOVAS ♦ ESCAPES ♦ AMORTECEDORES 

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrificantes

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

O seu jornal

Quinzenalmente  
com toda  

a informação  
da região, desde 

Atualidade 
Política 
Cultura 

Desporto
Não perca!

Sai  
às Sextas!

COMBUSTÍVEL AO DOMICÍLIO
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
T.: 255 393 140

A VERDADE ESTÁ ACIMA DE 
TUDO! Nós, aqui debaixo o 
proclamamos!

Por isso e para não haver qual-
quer conflito de interesse, ao con-
trário desses vendidos do Progres-
sio, o indiscreto confessa que está a 
assessorar a campanha do Ruyéié 
Mourtinho para nova comixon po-
litica do pêéssedê de Wallsburgo/
paredes, em que se ganhar prome-
te que será um albergue um pouco 
mais espanhol que a anterior che-
fiada pelo Pedrito Menendes.

Assessoramos Nós e o Apenas 
Çabastião, numa parceria secreta e 
sigilosa com este arauto do Bem-
-dizer Cetense e Paredense!

Eu sei que não é grande novida-
de, pois já todos o adivinhariam, ao 
ver o que o Ruyéié Mourtinho anda 
por aí a dizer e a escrever. E o que 
ele diz, não nega a parternidade 
(nossa) e maternidade (do Apenas 
Çabastião) do que aparece em pú-
blico, pois tais tolices só podiam 
ter origem em nós.

Só com a nossa ajuda ele conse-
guiria atingir um nível tão sublime 
na asneira auto-destrutiva com 
que ele pretende implodir o Pêés-
sedê de Paredes/Wallsburgo.

E, como sabem, nós somos bons 
nisto de papaguear coisas sem sen-
tido, de apregoar patranhas do ar-
co da velha, de patacoar em todas 
as  direções  para  desviar  as 
atenções.

Mas não se diga que o mérito é 
todo nosso. Temos de reconhecer ao 
Ruyéié que ele tem sido exemplar na 
assunção do nosso estilo, dizendo-o 
com ar de seriedade, como se acredi-
tasse no que diz, quando diz que atua 
para o bem de todos os laranjas!

O Pedrito Menendes que o diga, 
quando ele lhe contou, em diferido, 
aquela piada do tirar de tapete, du-
rante a última reunião da falecida 
comixon política. Ia-se escanga-
lhando a rir com o sentido de hu-
mor do Ruyéié, que lhe disse que 
tinha sido o próprio Excelso a 
contá-la.

O Indiscreto 
confessa e admite!

ADVERTÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários 
apenas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não 
tiverem. O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.
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Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com
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