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Sondagem Autárquicas
Joaquim Neves mantém 
Câmara no PSD
Alexandre Almeida (PS) esmaga Rui Moutinho (PSD)
Sondagem. Joaquim Neves seria o novo presidente da Câmara de Paredes se as eleições autárqui-
cas se realizassem no próximo domingo. O Engenheiro de Rebordosa que no sábado, dia 3 de 
dezembro, disputa com Rui Moutinho a presidência da Comissão Política Concelhia do PSD de 
Paredes, consegue evitar a vitória do PS e de Alexandre Almeida. PÁGS.12 E 13
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EDITORIAL
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Não é de agora a tentativa de 
esclarecer o discurso amo-
roso das pessoas e atingir 

respeitosamente as relações que as 
podem ligar. Na verdade, uma vida 
consumida no amor de outro é uma 
vida reprovada pela sociedade, so-
bretudo se o sexo toma ascendente 
sobre a personalidade, ou seja, so-
bre tudo o que se define como rela-
ção circundante. 

Carlos amava Ema e ela amava 
um tempo teatral e imaginário que 
tentava destacar duma realidade 
que a desgostava. Mas contra a rea-
lidade que nos subjuga só o mal a 
pode dominar. Assim é que a obra 
da perfeição que os grandes santos 
arrancam da realidade insatisfató-
ria recorre à fantasmagoria para se 
elevar; o poder imaginativo é pelo 
mal que se afirma; o mal é obra de 
todos os que interiorizam os seus 
desejos profundos.

Ema queria passar do seu orgu-
lho ferido para outro orgulho, o de 
pertencer ao meio de que se desvia-
ra. Recomeçava uma vida mesqui-
nha, com um marido que, em certo 
sentido, era o modelo dos maridos: 
fiel e capaz de ganhar o suficiente 

para sustentar a casa e criar as 
filhas. 

Estas cresciam, consagradas à 
sua época em que o culto do grande 
homem estava em desuso. Não se 
aplicava mais o nome de irrepreen-
sível a um cidadão; o sentimento de 
excepção desaparecera, e alguém 
que tomasse o partido dum com-
portamento “admirável” arriscava-
-se a ser ridicularizado. 

A aceitação da mediocridade 
era a melhor prova de não forçar as 
coisas e ser-se um bom parceiro.

Na verdade, ser um bom parcei-
ro incluía algumas aberrações. Fu-
mava-se menos e bebia-se menos 
até, e comia-se prudentemente. 
Mas o peso da realidade, ainda que 
fosse um segredo de gabinete, e 
ocupasse os temores da idade juve-
nil, ia procurar uma fuga através de 
recursos contagiosos: a droga, he-
roicidade quase passadista; e algo 
que começava a tomar corpo nas 
generalidades de superfície – a no-
ção de que as pessoas aspiram a 
uma felicidade subversiva, sem fa-
mília, sem Deus e, sobretudo, sem 
academia de qualquer espécie. 

A futilidade era o melhor meio 
de escapar ao horror constante de 
ser inútil.

Todos os amigos de Ema eram 
fúteis.”

Agustina Bessa-Luís in “Vale 
Abraão” Pág 163

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

Quando valores 
mais altos se levantam
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O seu jornal
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SOCIEDADE/INDISCRETO

O Centro Hospitalar do 
Tâmega e Sousa (CH-
TS), através do Núcleo 

da Diabetes, organizou, a 20 de 
novembro,  uma aula  de 
Zumba.

Apesar do mau tempo, que 
não permitiu a anunciada ca-
minhada “Unidos pela Diabe-
tes” até ao parque da cidade de 
Penafiel, foram ainda cerca de 
duas dezenas os participantes 
na aula de Zumba que se reali-
z o u  n o  H o s p i t a l  Pa d r e 
Américo.

O objetivo foi alertar para a 
importância do exercício físico 
na prevenção e tratamento da 
diabetes, uma doença que afe-
t a  1 0  p o r  c e n t o  d o s 
portugueses.

A iniciativa contou com o 
apoio da Liga de Amigos do 
Hospital Padre Américo e com 
a participação do ginásio Ideal 
Korpus e de Paula Sousa, tam-
bém ela instrutora da modali-
dade e colaboradora do CHTS

O Dia Mundial da Diabetes 
tem data oficial a 14 de novem-
bro e o CHTS assinalou o dia 
com a realização de uma aula 
sobre a diabetes, no Hospital 

de Amarante, para mais de 
uma centena de jovens das es-
colas do Concelho e rastreios 
nas duas unidades hospitala-
res, Penafiel e Amarante.

 PREVALÊNCIA 
E COMPLICAÇÕES DA
DIABETES EM PORTUGAL

Em 2014, de acordo com 
dados do Observatório Nacio-
nal da Diabetes, a prevalência 
estimada da Diabetes na popu-
lação portuguesa com idades 
compreendidas entre os 20 e 
os 79 anos (7,7 milhões de in-
divíduos) foi de 13,1%, isto é, 
mais de 1 milhão de portugue-
ses neste grupo etário tem 
Diabetes.

A persistência de um nível 
elevado de glicose no sangue 
resulta em lesões nos tecidos. 
É nos rins, olhos, nervos perifé-
ricos e sistema vascular, que se 
manifestam as mais importan-
tes, e frequentemente fatais, 
complicações da Diabetes.

A Diabetes é a principal 
causa de cegueira, insuficiên-
cia renal e amputação de mem-
bros inferiores em pratica-
m e n t e  t o d o s  o s  p a í s e s 
desenvolvidos. 

A Diabetes é uma das prin-
cipais causas de morte, princi-

palmente por implicar um ris-
co aumentado de doença coro-
nária e de acidente vascular 
cerebral.

 
FACTOS E NÚMEROS 
SOBRE A DIABETES NO CHTS

 - Serviço de Endocrinologia
Em 2015, o Serviço de En-

docrinologia do CHTS realizou 
cerca de 4 mil consultas rela-
cionadas com a Diabetes, sen-
do mais de duas mil de patolo-
gia endócrina na gravidez.

- Serviço de Medicina 
Interna

O Serviço de Medicina In-
terna, em 2015, realizou cerca 
de 2 mil consultas relaciona-
das com a Diabetes.

- Serviço de Pediatria
Na Consulta Externa de Pe-

diatria são seguidas 150 crian-
ças com Diabetes Tipo 1.

- Consulta do Pé Diabético
A consulta de Pé diabético 

do CHTS é realizada por uma 
equipa multidisciplinar cons-
tituída por médicos de várias 
especialidades, Enfermeiros 
e s p e c i a l i z a d o s  e  u m a 
Podologista.

Atualmente, são efetuadas 
mais de 3 mil consultas por ano, 
das quais perto de oitocentas 
são primeiras consultas.

Doença. Centro Hospitalar Tâmega e Sousa assinalou Dia Mundial 
da Diabetes com várias iniciativas. Doença afeta 10 por cento dos 
portugueses e é uma das principais causas de morte.

Campanha de sensibilização 
sobre diabetes encerrou  
com aula de Zumba

António Orlando | texto

Esta quinzena, passamo-
-la a ouvir falar de mais 
um inaudito feito  do 

Ruyéié Mourtinho: a capacida-
de de ser modesto e paciente.

À boca pequena TODOS com 
quem ele falou se confessaram 
orgulhosos por serem  aquele 
ÚNICO indivíduo que o Ruyéié 
tinha escolhido para ser o seu 
boy for the job.

Viemos então a saber que o 
Ruyéié prometeu individual-
mente a cada um daqueles pri-
mos, dos sobrinhos, dos cunha-
dos, das sopeiras, do motorista  
(não necessariamente por esta 
ordem) um tacho da Cambra de 
Wallsburgo, desde que elegível 
para ter cartão laranja PLUS+, 
ou seja, com quotas pagas até 
2050 e um fim de semana para 
três em Vale de Lobos.

O Indiscreto questionou-o 
sobre mais este extravasar de 
competências funcionais do 
candidato a candidato a candi-
dato a indigitado pela distrital 

do Pêéssedê, Ruyéié Mourti-
nho, mas ele, então, puxou dos 
galões e proclamou que: “Isto é 
d o  i n t e r e s s e  p ú b l i c o ! ”.  E 
acrescentou:

“-Meus imigos que não que-
reis tachos, ficai sabendo que só 
por modéstia vos participei uni-
camente dois dos cursos que te-
nho (Dreito e Ingestão de recur-
sos). Agora acabou-se-me a pa-
ciência! Divulgo: Sou também 
licenciado em Funilaria pela Fa-
culdade Dunar da Universidade 
de Esposende e todos os tachos 
que prometi são de minha cria-
ção, passada e/ou futura.

Caso seja eleito nas eleições 
do dia 3 para Candidato a candi-
dato a candidato a indigitado 
pela distrital do Pêéssedê, pro-
meto tirar o mestrado e até o 
doutoramento para ser o Fu-
nileiro-Mor de Wallsburgo.”

E rematou: “Se ganhar, até ao 
Alex,  o  Al-mêda prometo o 
maior tacho.” Não é difícil adivi-
nhar qual!

Toma lá 1 tacho!

ADVERTÊNCIA: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatá-
rios 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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A violência contra as mu-
lheres e o impacto nas 
crianças” mais que um 

problema criminal é, sobretu-
do, um problema cultural. A 
imperiosa redução de casos 
para valores residuais que 
uma sociedade civilizada exije 

passa pela mudança de menta-
lidades. A ideia foi defendida 
por Maria Margarida Moura 
Castro Neves, Juíza de Direito 
da Comarca do Porto na ação 
de sensibilização “Filhos da 
Violência: o impacto da violên-
cia doméstica nas crianças”, 
que decorreu no dia 25 de no-
vembro, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho de Paredes. 

A magistrada não tem dúvidas 
que entre marido e mulher 
“muitas vezes, é obrigatório 
meter a colher, dizendo que 
isto não é normal nos dias de 
hoje. 

A título de exemplo a juiz 
relatou o caso de uma menina 
de 13 anos, Ana (nome fictício) 
filha de um casal onde o pai foi 
condenado por violência do-

méstica agravado por proble-
mas de alcoolismo. A jovem 
não aceita a intervenção do 
tribunal e revoltada disse-o ao 
juiz numa audiência informal 
que decorreu num gabinete: 
responsabilizou o tribunal pe-
los conflitos em casa e culpa a 
mãe pela condenação do pai. 
Questionada se achava bem 
que o pai bata na mãe, a adoles-
cente disse que não, mas tam-
bém afirmou que a progenito-
ra não tinha que chamar a GNR. 
“A minha mãe tem que aguen-
tar os maus tratos do meu pai 
porque o casamento é para to-
da a vida”, terá dito. Também 
terá afirmado que se os pais se 
separarem vai sair de casa e 
que se vai tornar independen-
te, não irá permitir que a levem 
para uma instituição, pois não 
precisa de nenhum acompa-
nhamento, não é problemática, 
mas antes que alguém lhe po-
nha a mão para a levar para 
uma instituição que se mata-
va”, concluiu a juiz o relato, opi-
nando de seguida: “isto não é 
normal nos dias de hoje”.  

À necessidade de mudar a 
lei, defendida pela magistrada, 
há a necessidade permanente 
de mudança de mentalidades 
das pessoas. 

Sobre o projeto de lei do PS, 
que quer limitar direitos de 
pais agressores, Maria Marga-
rida Neves, considera-o dema-
siado radical, porque entende 
que como tudo na vida não há 
só o preto e branco há, tam-
bém, o cinzento. “Nas situa-
ções de violência doméstica 

elas não são todas iguais e não 
são todas verídicas. Há quem 
utilize a violência doméstica 
para atingir outros fins: a casa 
de morada da família, conse-
guir obstaculizar a que um dos 
progenitores não tenha acesso 
à criança e não desempenhe o 
seu papel de pai ou mãe, etc”, 
alertou a juíza.

Ora o projeto de lei que o PS 
pretende retomar uma inicia-
tiva legislativa que foi chum-
bada pela anterior maioria 

SOCIEDADE

Ação de sensibilização. O impacto da violência doméstica nas crian-
ças e exposição alusiva à violência contra as mulheres foram temas 
centrais das comemorações deste ano. Só a partir de 1982 é que pas-
sou a existir a criminalização de maus tratos.

Eliminação da violência contra as mulheres 
passa pela mudança mentalidades

António Orlando | texto
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PSD/CDS-PP sobre a violência 
doméstica, visa uma comuni-
cação direta entre o Tribunal 
Judicial e o de Família e Meno-
res para limitar, de forma ur-
gente, os direitos de pai a 
agressores domésticos sujei-
tos a medidas de afastamento 
de casa ou proibição de con-
tactos com a vítima ou que já 
tenham sido condenados em 
tribunal por este crime. Essas 
limitações estão relacionadas 
com as visitas aos filhos e com 
a impossibilidade de terem a 
guarda provisória das crianças 
se estiverem a responder co-
mo arguidos por violência 
doméstica.

Maior proteção às crianças 
e às vítimas de violência do-
méstica, é o que pretende o 
projeto, alega o PS. “A falta de 
comunicação entre os tribu-
nais judiciais e as instâncias de 
Família e Menores tem levado 
a que aconteçam situações es-
tranhas como um pai conde-
nado pela justiça por agredir a 
mãe fique, ainda assim, com a 
guarda provisória das crian-
ças”, pode ler-se no preâmbulo 
do projeto de lei socialista.

Durante a ação de sensibili-
zação em que foram também 
intervenientes Inês Maria Mo-
reira de Carvalho Nero (Procu-
radora Adjunta da Comarca do 
Porto Este), Magda Lopes (Ins-
tituto do Desenvolvimento) e 
Liliana Vale (“A Âncora” – Cen-
tro de Acolhimento Temporá-
rio), houve quem, na plateia, 
não evitasse as lágrimas. As 
razões do choro ficaram no re-
cato pessoal. 

No final foi inaugurada a 
exposição “Ser homem não é 
ser violento. Ser violento é não 
ser homem”, organizada pela 
Rede Local de Intervenção So-
cial (RLIS) de Paredes, exposi-
ção que já foi noticiada, pelo 
Progresso de Paredes, onde 
homens dão a cara pelo não à 
violência contra as mulheres. 
A exposição está patente no 
edifício da Câmara Municipal 
até ao dia 10 de dezembro.

Saber Mais:
- Entre janeiro e setem-
bro de 2016, foram apli-
cadas pelos tribunais 
423 medidas de proibi-
ção de contacto entre 
agressor e vítima, fisca-
lizadas por vigilância 
eletrónica. O recurso a 
estas medidas tem re-
gistado um aumento 
significativo (152 em 
2012, 229 em 2013, 313 
em 2014, 558 em 2015)

- Em 2015, 29 mulheres 
morreram em Portugal 
vítimas de violência do-
méstica, tendo sido re-
gistadas 26.595 
denúncias

- A ONU fixou o 25 de 
novembro como o Dia 
Internacional Pela Eli-
minação da Violência 
Contra as Mulheres.

- Ordem dos Enfermei-
ros vai alterar o regula-
mento sobre sigilo pro-
fissional para que os en-
fermeiros possam 
denunciar casos de 
maus-tratos que dete-
tem, nomeadamente 
violência conjugal ou 
contra crianças, jovens, 
idosos e pessoas com 
deficiência.

O Progresso de Paredes - 30/11/2016
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ASSOCIATIVISMO

www.coopredescom

Escritórios com serviço integrado
de eletricidade, comunicação e
secretariado desde € 165

Lugares de garagem:
• ao mês: 24 horas por dia = € 25
• ao mês: entre as 08h e 20h = € 18
• ao dia: entre as 08h e 20h = € 3

PAREDES - CIDADE DO FUTURO
Venha partilhar connosco
um Centro Empresarial inovador

Rua Infante D. Henrique, 94 - 4580-111 Paredes
comercialcooparedes.com
255 780 710  | 917 314 140
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Está a germinar em 
Paredes “um proje-
to  a m b i c i o s o”  d e 

formação desportiva que, a 
curto prazo, “pretende ser 
o maior clube do país de 
patinagem artística”. Cha-

ma-se Associação Despor-
tiva de Paredes Patinagem 
Artística (ADPA). 

O clube juridicamente 
está criado desde janeiro 
com o intuíto de absorver 
o projeto da patinagem até 
aqui desenvolvido pela Ca-
sa do Benfica de Paredes. 
“A marca Benfica abriu-nos 

algumas portas, mas fe-
chou-nos outras. A maioria 
dos atletas não sendo ben-
fiquistas passaram até ter 
alguma simpatia pelo clu-
be” reconhece Filipe Sere-
no, o diretor técnico da pa-
tinagem artística. 

Miguel Amorim, diretor 
da ADPA, por seu lado dei-

Desporto. Coletividade esvazia Casa do Benfica de Paredes para 
rolar em patins próprios. A estruturação da ADPA está a ser feita com 
a abertura de academias espalhadas pelo concelho. Vandoma e 
Lordelo centralizam a maioria dos atletas da pré-competição e 
competição.

Associação Desportiva de Paredes Patinagem 
Artística quer ser o maior clube de Portugal

António Orlando | texto
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Espaço com 338 m2 adquado a
• Sede e serviços centrais de empresas
• Eventos musicais e artísticos
• Escolas e Institutos Superiores

PAREDES - CIDADE DO FUTURO
Dê à sua atividade 
uma nova centralidade

Visite-nos
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255 780 710  | 917 314 140
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xa escapar algum amargo 
de boca pela forma como a 
modalidade tem sido tra-
tada pela Casa do Benfica 
de Paredes: “Não quero 
criar nenhum atrito com as 
pessoas nem com a insti-
tuição, mas entendo que o 
nosso trabalho, com títu-
los mundiais e europeus 
alcançados, merecia um 
outro reconhecimento”. 

A estruturação da ADPA 
está a ser feita com a aber-
tura de academias espa-
l h a d a s  p e l o  c o n c e l h o . 
Atualmente existem qua-
tro: Lordelo, Paredes, Re-
carei, Vandoma e Recarei. 

Miguel Amorim consi-
dera que “aquilo que está a 
entrar pela porta adentro 
da ADPA, em dois três anos 
teremos para cima de 150 
atletas”.

 “Ainda assim o nosso 
objetivo não é ter um clube 
com o  maio  numero de 
atletas, mas é formar atle-
tas de qualidade. A passa-
gem da patinagem à cate-
goria de modalidade olím-
pica, pretensão há muito 
perseguida, é decisiva para 
a consagração da modali-
d a d e ”,  a t a l h a  F i l i p e 
Sereno. 

O diretor técnico fala da 
patinagem artística como 
o desporto mais completo 
que alia a complexidade 
técnica à parte artística e à 
beleza do movimento. Ex-
perimentou a modalidade 
aos 9 anos e de lá para cá 
nunca mais a deixou. Hoje 
é professor de patinagem 
artística, nas Atividades 
Extracurriculares, do ensi-
no oficial e coordena toda 

a formação e competição 
da Casa do Benfica de Pa-
redes até dezembro e a 
partir dessa data assumirá 
funções na ADPA. 

Atualmente quem pre-
tender praticar a modali-
dade, na iniciação, paga 
uma mensalidade de 20 
euros, a pré-competição 
paga 35 euros e a competi-
ção desembolsa 50 euros 
por mês. O equipamento é 
adquirido a expensas pró-
prias do atleta. “Feitas as 
contas fica mais caro jogar 
futebol que praticar pati-
nagem na iniciação. Umas 
chuteiras são caras, gas-
tam-se num ano e por ve-
zes não duram um ano. Um 
par de patins e rodas du-
ra m  d o i s ,  t rê s ,  q u a t ro 
a n o s ”,  g a r a n t e  F i l i p e 
Sereno. 

José Paulo Souto, 
20 anos  
e Mariana Souto, 
18 anos

São irmãos, e atuam em 
pares e em solo dance. 
Colecionam títulos de 
campeões da Europa e 
do Mundo.  Quando eu e 
o meu irmão andávamos 
no infantário deram uns 
panfletos da patinagem 
à nossa mãe. Ela ficou 
interessa e levou-nos a 
experimentar. Eu tinha 
três anos. O nosso futu-
ro passa pela medicina. 
Para já conseguimos 
conciliar os estudos com 
a competição. 

As Estrelas da Patinagem em Paredes
Daniela Meireles 
13 anos
Campeã Distrital, Nacio-
nal e vencedora da Taça 
da Europa Também gosto 
de dançar depois em mi-
nha casa tinha patinado-
res. Experimentei. Gostei. 
E não mais parei. Enquan-
to puder fazer carreira 
desportiva andarei por cá. 
Estou feliz e quero conti-
nuar a ser como fui até 
agora. Vencer é uma sen-
sação muito boa.

Rute Freire
16 anos
Campeã Nacional de solo 
dance e figuras obrigató-
rias, vice-campeã Europeia 
Sempre gostei muito de 
dança, por isso dançar nos 
patins sempre foi uma coisa 
que me chamou atenção.
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DESPORTO

De altos e baixos 
se faz a 
competição 

A 
vitória do União de Paredes so-
bre o Aliados de Lordelo, em 
mais um derby concelhio da Di-

visão de Elite a perda da invencibilida-
de do Nun´Álvares no campeonato, 
ainda por cima em casa, lançou ondas 
de choque lá para os lados de Recarei. A 
reação, diga-se, é no mínimo exagera-
da. Estes são os factos marcantes de 
mais uma quinzena do futebol sénior 
disputado no concelho de Paredes. 
No Campeonato de Portugal, a Aliança 
de Gandra está a atravessar, talvez, o 
seu pior momento da época em termos 
de resultados. Nos últimos três jogos 
somou apenas um ponto. Apesar de 
nesta quinzena só ter jogado uma vez, a 
paragem do campeonato não se tradu-
ziu na melhoria de resultados desporti-
vos da equipa de Mário Rocha. O cam-
peonato (fase) que já dobrou há muito a 
1ª volta.  Na Elite da Associação de Fu-
tebol do Porto também já se joga na 2ª 
volta e o Rebordosa que, no passado 
domingo perdeu em Gondomar, é a 
equipa de Paredes que está melhor co-
locada para passar à fase seguinte para 
se juntar ao lote de equipas que vão dis-
putar a subida de divisão. 
 Na 1ª Divisão da AFP a mudança de 
treinador no CCD Sobrosa resultou… 
em parte. Na estreia do brasileiro Adal-
to Silva, o Sobrosa venceu, em casa, o 
Estrela de Fânzeres pela margem míni-
ma mas no jogo a seguir voltou a per-
der.  O USC Baltar que também vinha 
acumulando derrotas, para surpresa, 
goleou o Paços de Gaiolo por 5/0, mas 
na jornada seguinte voltou às derrotas. 
Trabalho árduo para Caló. Já o FC Para-
da, com vitórias magras, lá vai escalan-
do a tabela classificativa. Já é 4º classifi-
cado com os mesmos pontos do tercei-
ro classificado. O ISC Sobreira 
surpreendeu os seus adeptos, pela ne-
gativa, ao ser goleado (6/0) pela Moci-
dade de S. Gemil mas rápidamente os 
pupilos de Renato Guimarães voltaram 
a acertar o passo com as vitórias. A pa-
lavra é dos treinadores: 

Por ANTÓNIO ORLANDO

MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

A sequência de três jogos sem 
vencer encontra explicação na 
inexperiência da equipa neste 
campeonato e tem jogado contra 
equipas com outros argumentos 
que a Aliança de Gandra não tem. 

Sobre o jogo com o Felgueiras, o adversário na pri-
meira parte foi claramente superior. Ao intervalo 
retificamos e mas não fomos eficazes. Desperdi-
çamos oportunidades claras de golo. A vitória do 
adversário pela margem mínima seria mais justa. 
A segunda fase do campeonato com a perda de 
75% de pontos cria dificuldades técnicas.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

Nos últimos dois jogos do Baltar 
foi o céu e o inferno. No primeiro 
jogo correu-nos bem. Fomos 
quase 100% eficazes. No segun-
do jogo, se calhar houve excesso 
de confiança perante um adver-

sário o Salvadorense que é primeiro classificado. 
Nós até entramos bem no jogo e podia-mos ter 
chegado ao 1/0 e até ao 2/0. O certo é que o Sal-
vadorense foi uma vez à nossa baliza e fez o 1/0. 
Na segunda parte eles ampliaram para 2/0 e de-
pois já não havia nada a fazer. Eles foram eficazes 
e nós perdulários.

EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

Disputamos duas partidas em que 
tivemos um bom comportamento 
com duas prestações de nível quali-
tativo interessante. Conseguimos 
vencer o Aliados e alcançamos um 
empate fora em que fomos mais 

uma vez prejudicados pela arbitragem. Estamos sa-
tisfeitos com o nosso desempenho. A equipa está em 
processo de crescimento. Temos tido muitas contra-
riedades, em comparação com aquilo que eramos na 
época passada. Perdemos cinco jogadores, fomos 
buscar dois mas, depois, perdemos mais 2 por lesões 
gravíssimas. Da nossa equipa base sete estão de fora. 

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

U
m golo espetacular de 
Pedro Duarte, a três 
minutos do fim, de livre 

direto, decidiu mais um derby 
concelhio, USC Paredes- Alia-
dos – FC Lordelo. O Aliados des-
perdiçou as principais oportuni-
dades de golo na primeira parte, 
ainda que o Paredes tenha re-
clamado um penalty que o árbi-
tro não atendeu. Na segunda 

parte o USCP dominou, mas 
imitou o adversário ao desper-
diçar as oportunidades de golo. 
Na ponta final do encontro o 
Aliados voltou a tomar conta do 
jogo, mas o golaço do lateral pa-
redense atirou por terra as aspi-
rações do Aliados regressar a 
casa pelo menos com um ponto. 
O jogo como sempre foi aguerri-
do de parte a parte.

JOGO DA QUINZENA //  PAREDES 1  ALIADOS DE LORDELO 0 

Estádio Cidade 
Desportiva 
de Paredes
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CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B
JORNADA 11 DISPUTADA EM 27 DE NOVEMBRO
Aliança de Gandra ................... 0 FC Felgueiras 1932  ...............2

Classificação após Jornada 11
1º FC Felgueiras 1932      .........................................................25 Pontos
6º Aliança Gandra    ..................................................................14 p

Próximas jornadas
JORNADA 12 A DISPUTAR EM 4 DE DEZEMBRO
Aliança de Gandra – Torre Moncorvo   

JORNADA 13 A DISPUTAR EM 11 DE DEZEMBRO
Pedras Rubras – Aliança de Gandra 

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2
Resultados 
JORNADA 12 DISPUTADA EM 20 DE NOVEMBRO
Rebordosa AC ........................... 5 Alpendorada ............................ 0
USC Paredes .............................. 1  Aliados FC Lordelo.................0

JORNADA 13 DISPUTADA EM 27 DE NOVEMBRO
Aliados FC Lordelo .................. 1 Tirsense ..................................... 1
Sobrado ....................................... 1 USC Paredes ............................1
Gondomar .................................. 1 Rebordosa AC..........................0

Classificação após Jornada 13
1º - Tirsense                    ....................................................................32 pontos
3º -  Rebordosa AC         ..............................................................27 p
7º - USC Paredes             ...............................................................18 p
9º - Aliados FC Lordelo   .........................................................15 p

Próximas jornadas
JORNADA 15 A DISPUTAR EM 11 DE DEZ 
Baião – Rebordosa AC 
USC Paredes – Vilarinho  
Aliados FC Lordelo – S. Pedro da Cova 

JORNADA 16 A DISPUTAR EM 18 DE DEZEMBRO
Vilarinho – Aliados FC Lordelo 
Desp Aves B – USC Paredes
Rebordosa AC – Vila Meã

DIVISÃO HONRA AFP 
Próximas jornadas
JORNADA 8 DISPUTADA EM 20 DE NOVEMBRO
Vila Caíz ....................................... 0 SC Nun´Álvares.......................1

JORNADA 9 DISPUTADA EM 27 DE NOVEMBRO
SC  Nun´Álvares ....................... 1 Perafita ....................................... 2

Classificação após jornada 9
1º Ermesinde 1936   ................................................................22 Pontos
3º  Nun´Álvares    .......................................................................20 p

Próximas jornadas
JORNADA 10 A DISPUTAR EM 4 DEZEMBRO
Dragões Sandinenses - SC Nun´Álvares 

JORNADA 11 A DISPUTAR EM 11 DE DEZEMBRO
Avintes – SC  Nun´Álvares 

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 7 A DISPUTAR EM 20 DE NOVEMBRO
CCD Sobrosa ............................. 1  Estrelas de Fânzeres.............0

JORNADA 8 A DISPUTAR EM 27 NOVEMBRO
Rio de Moinho ........................... 2 CCD Sobrosa............................1

Classificação 
1º Gens .........................................................................................22 Pontos
11º CCD Sobrosa  ....................................................................9 p

Próximas jornadas
JORNADA 9 A DISPUTAR EM 4 DEZEMBRO
CCD Sobrosa – Livração

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 11 DEZEMBRO
Gens - CCD Sobrosa 

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2
JORNADA 7  DISPUTADA EM 19 E 20 NOVEMBRO
Frazão .......................................... 2 FC Parada .................................. 2
Mocidade S. Gemil ................... 6  ISC Sobreirense ...................... 0

JORNADA 8  DISPUTADA EM 27 DE NOVEMBRO
ISC Sobreirense ....................... 3 Penamaior ................................. 0
FC Parada ................................... 1  Melres ........................................ 0

Classificação 
1º Mocidade S. Gemil   ............................................................18 pontos
4º – FC Parada   ..........................................................................14 p
7º ISC Sobreirense   .................................................................12 p

Próximas jornadas
JORNADA 9 A DISPUTAR EM 4 DEZEMBRO
Lamoso – FC Parada
Frazão – ISC Sobreirense 

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 11 DE DEZEMBRO
ISC Sobreirense - Melres
FC Parada – 1º Maio Figueiró

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3
JORNADA 7 A DISPUTAR EM 20 DE NOVEMBRO
USC Baltar .................................. 5 Paços de Gaiolo ....................... 0

JORNADA 8 A DISPUTAR EM 27 DE NOVEMBRO
Salvadorense ............................ 3 USC Baltar ................................ 0

Classificação 
1º Salvadorense  .......................................................................22 pontos
12º USC Baltar  .........................................................................4 p

Próximas jornadas
JORNADA 9 A DISPUTAR EM 4 DE DEZEMBRO
USC Baltar – Lagoas

JORNADA 10 A DISPUTAR EM 11 DE DEZEMBRO
Salvadorense – Lousada B

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

Nos últimos dois jogos do FC Pa-
rada faço uma apreciação negati-
va. Contra o Frazão entramos 
muito mal e tivemos que correr 
atrás do resultado, demos a volta 
ao marcador e depois já no final, 

aos 94 minutos, sofremos o empate num penalty 
em que não há nada a dizer. Contra o Melres tive-
mos uma mão cheia de oportunidades mas só con-
seguimos concretizar um golo. Criamos as situa-
ções mas estaremos a ser egoístas e/ou perdulá-
rios. Porém sentia-me mais preocupado se a 
equipa não criasse as situações de golo. 

JUVENAL BRANDÃO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Estes dois últimos jogos estivemos 
perto de os ganhar mas não conse-
guimos. Em Paredes fizemos um 
grande jogo, com domínio total e 
criação de oportunidades de golo 
mas não marcámos. O adversário 

marcou de livre direto em cima do apito final. Ainda 
assim, depois disso podíamos ter empatado. Esta se-
mana com Tirsense voltamos a ter a infelicidade de 
sofrer em cima da hora. Desperdiçamos um penalti, 
marcamos aos 57 minutos e acreditamos que com a 
exposição do adversário que faríamos o 2-0 matando 
o jogo. Mas não foi assim. Estas contrariedades só 

ADALTO SILVA
TREINADOR CCD SOBROSA

Está a ser uma experiência ótima, 
num clube com projeto de cresci-
mento, ainda que lento. No primei-
ro jogo sentiu-se o efeito da chico-
tada psicológica, tivemos também 
um pouquinho de sorte e obtive-

mos os três pontos. Em Rio de Moinhos, oferece-
mos dois golos muito por culpa da demorada adap-
tação dos nossos jogadores ao sintético. Só após os 
55 minutos é que começamos a jogar e a partir daí 
foi o nosso ataque contra a defesa do adversário. 
Pediram-me que a equipa nesta e nas próximas épo-
cas faça 32 pontos para garantir a manutenção. 

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Regressamos a Vila Caíz e voltamos 
a vencer o que de alguma forma re-
novou-nos a moral. Porém, em casa 
diante do Perafita perdemos a in-
vencibilidade o que aconteceu mui-
tos jogos depois uma vez que já não 

perdíamos desde o final da primeira volta da época 
passada. A derrota aconteceu no último minuto dos 
descontos numa transição do adversário. Agora te-
mos que reagir diante do Dragões Sandinenses, 2º 
classificado e contra o Avintes o 4º da tabela. A desi-
lusão que se instalou nos adeptos advém das expeta-
tivas que a equipa lhes criou. 
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A atleta Luísa Oliveira, 
do Paredes Aventura, 
terminou em segun-

do lugar a prova feminina da 
11.ª edição da Maratona do 
Porto, ganha pela etíope 
Marta Mekonen.

“Correu muito bem. Era 
aquilo que eu estava à espe-
ra. É a minha primeira mara-
tona e estou feliz. Inscrever 
Portugal no pódio feminino é 
muito importante. O último 
quilómetro foi o mais difícil. 

Ainda tentei ver se conse-
guia fazer melhor, mas já ti-
nha dado tudo” disse no final 
Luísa Oliveira.

A atleta do Paredes Aven-
tura terminou a Maratona do 
Po r t o  c o m  o  t e m p o  d e 
2:40.33. A prova foi ganha 
pela etíope Marta Mekonen 
com o registo de 2:31.54 
horas.

A atleta Rosa Madureira, 
do FC Penafiel, terminou em 
quarto lugar com o tempo de 
2:45.00 ficando a escassos 
segundos do terceiro lugar, 
conquistado por Abigael To-

roitich,  do Quénia,  com 
2:44.45.

Na prova masculina o 
atleta do Benfica Rui Pedro 
Silva alcançou o segundo lu-
gar, ganha pelo etíope Work-
neh Serbessa e em o quenia-
no Gaikarira Moses comple-
tou o pódio.

Esta 11.ª Maratona do 
Porto, que percorreu três ci-
dades (Gaia, Porto e Matosi-
nhos) e contou com mais 
duas vertentes (provas dos 
16 quilómetros e dos seis), 
juntou no total cerca de 15 
mil corredores, tendo servi-

do de palco a uma homena-
gem a Aurora Cunha que re-

cebeu das mãos do secretá-
rio de Estado do Desporto, 

Emídio Guerreiro, o Prémio 
Ética Desportiva.

Atletismo. A atleta Rosa Madureira, do FC Penafiel, terminou em 
quarto lugar. Na prova masculina o melhor português foi o benfiquis-
ta Rui Pedro Silva.

Luísa Oliveira, do Paredes Aventura, 
a melhor portuguesa na Maratona do Porto

António Orlando | texto

A Liga Portuguesa de Fu-
tebol Americano já arrancou 
para a nova temporada. A 
equipa do Paredes Lumberja-
cks volta a ser o porta-estan-
darte do concelho nesta com-
petição. A estreia da equipa 
na nova época aconteceu no 
campo do Viso, no Porto, 
diante dos Mutts com uma 
derrota por 13/12. Na segun-
da jornada os Lumberjarcks 
defrontaram, em Paredes, os 

Lisboa Devils – os atuais cam-
peões nacionais – e perderam 
por 23-56. No passado do-
mingo, dia 27 de novembro, 
os lenhadores de Paredes jo-
garam em Cascais com os 
Crusaders e voltaram a per-
der por 31/25.

Para esta nova tempora-
da os Lumberjacks contra-
taram para o ataque os nor-
te-americanos: AJ Benson e 
Cody Davis.

A defesa foi reforçada 
com AJ Brown, atleta norte-
-americano de 25 anos com 
larga experiência na Europa 
onde já atuou na Sérbia e na 
Turquia. 

A última aquisição dos 
lenhadores de Paredes foi o 
sérvio Miodrag Kocic. “A sua 
polivalência é sem dúvida 
uma mais-valia para a nossa 
equipa”, adiantou fonte dos 
Lumberjacks.

O atleta do Paredes-Rota 
dos Móveis, Tiago Costa, foi 
eleito melhor Praticante de 
Polo Aquático masculino da 
temporada 2015/16, na Gala 
da Natação, pela Federação 
Portuguesa da modalidade.

Refira-se que este prémio 
desde a sua existência foi atri-
buído de forma consecutiva a 

atletas da equipa dos “Servi-
ços Sociais da Câmara Muni-
cipal de Paredes (SSCMP)”, 
assim registada na Federação 
Portuguesa de Natação 
(FPN).

Destaque ainda para as 
nomeações de Ricardo Tei-
xeira para melhor Praticante 
do ano e para Rui Ferraz co-
mo melhor Treinador do ano.

No Campeonato Nacional, 
o Pólo de Paredes lidera a 

prova só com vitórias. O Flu-
vial – campeão em título – foi 
a última das vitimas ao per-
der na piscina de Recarei por 
14-9. Aliás, esta época é a se-
gunda vez que o Paredes der-
rota a equipa portuense (em 
finais de outubro tinha-lhes 
ganho Supertaça Carlos Mei-
nêdo). Na jornada anterior, o 
Paredes-Rota dos Móveis 
venceu, em Alvalade, o Spor-
ting por 5/19. 

Futebol Americano regressou  
para nova temporada 

Tiago Costa é o melhor  
do Polo Aquático 
António Orlando | texto
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O antigo vereador da câ-
mara de Paredes, hoje 
diácono, Fernando 

Perpétua apresentou no dia 
23 de novembro, nova sede da 
Misericórdia do Porto, o livro 
“Francisco Sá Carneiro, Um 
Católico na Política”. 

O livro, já nas bancas, com 
a chancela da Aletheia, resul-
ta da tese de Mestrado Inte-
grado em Teologia com a 
classificação Summa cum 
Laude e com a defesa de uma 
dissertação, na área da Moral 
Social, intitulada: Francisco 
Sá Carneiro: um Católico na 
Política Ensaio de Teologia 
Moral Social Narrativa. Este 
trabalho, que obteve a nota 
de 19 valores, constitui a base 
da publicação.

“Esta tese resulta de uma 
preferência pessoal pela área 
da moral social e um gosto es-
pecial pela reflexão que tem 
vindo a ser feita pela igreja 
católica no âmbito da inter-
venção social e política. Por 
outro lado ter percebido, ao 
longo da minha vida a relação 
densa e intensa que Francis-
co Sá Carneiro teve com essa 
área do pensamento social 
cristão”, explica Fernando 
Perpetua ao Progresso de 
Paredes. 

O livro “é mais que uma 
biografia”. Parte da vida de Sá 
Carneiro, mas vai para além 
dela. Localiza nela os factos 
relevantes, os dados concre-
tos. Mas procura o encontro 
com o mistério que os deter-
mina. “Nessa medida foi estu-
dar todos os textos de Sá Car-
neiro. Cerca de 2 mil páginas, 
identificando essa presença: 
a pessoa humana como es-
truturadora de todo o seu 
pensamento político; todas 

as áreas setoriais da vida po-
lítica, desde a economia à jus-
tiça da liberdade aos direitos 
humanos, da paz ao direito 
internacional tudo é pensado 
como princípio e como fim: a 
pessoa humana”. 

Ao analisar todos os textos 
e discursos proferidos por Sá 

Carneiro, desde o início, em 
1969, até à data do trágico 
acidente de Camarate, onze 
anos depois, Fernando Go-
mes Perpétua descobre a 
presença decisiva, quer do 
Personalismo Cristão, quer 
da Doutrina Social da Igreja, 
no modo como o político do 

Porto pensa os diferentes do-
m í n i o s  d a  i n te r ve n ç ã o 
política.

E agora, olhando para o 
PSD ainda subsiste algo desse 
PPD de Sá Carneiro? A per-
gunta tem um retundo não de 
Perpétua: “há diferenças as-
sinaláveis, isso é inequívoco. 

Fui dirigente do PSD neste 
momento não sou, não me 
compete qualificar se é para 
melhor ou para pior. O que 
me interessa é a defesa de va-
lores, mas reconheço diferen-
ças assinaláveis que resultam 
de orientações políticas, mas 
também de uma certa regres-

são social em Portugal e na 
Europa. Sá Carneiro tem uma 
distinção: acentua uma cen-
tralidade na pessoa humana 
que hoje parece esquecida 
nos partidos”.  

Sobre os tempos de verea-
dor, em Paredes, Perpetua, 
guarda memória das pessoas 
generosas e das amizades que 
por cá fez. “Quando era jovem 
julgava que podia mudar o 
mundo, hoje acredito que a 
vida muda a partir de dentro. 
Sá Carneiro foi do evangelho 
para a política. Eu fui da políti-
ca para o evangelho. Voltar à 
política não”, garante.

Sem pretender reescrever 
a história Perpétua garante 
que nunca teve ambição polí-
tica de nenhuma espécie. “Foi 
sempre uma oportunidade 
de serviço nunca uma opor-
tunidade de poder”, conclui. 

Tese. Fernando Perpétua escreveu livro sobre Sá Carneiro com base na tese de Mestrado Integrado em Teologia. Sá Carneiro venceu eleições 
legislativas. Governou Portugal. Com que princípios programáticos? A partir de que valores fundamentais? Desde que raízes? É a estas e a ou-
tras perguntas, que o livro dá resposta.

“Sá Carneiro foi do evangelho para a política, 
eu fui da política para o evangelho” 

António Orlando | texto

Nota Biográfica 
do autor
Fernando Gomes Per-
pétua é licenciado em 
Engenharia Civil pela 
Faculdade de Engenha-
ria da Universidade do 
Porto. Foi dirigente so-
cial democrata, aos ní-
veis local, distrital e na-
cional. Exerceu funções 
de vereador em Castelo 
de Paiva e Paredes e de 
administração em várias 
empresas. Estudou filo-
sofia moderna e con-
temporânea. A obra filo-
sófica de João Paulo II, 
sobre a qual preparava 
um doutoramento, le-
vou-o à redescoberta da 
fé. Algum tempo depois, 
abandonou as várias 
funções públicas que 
desempenhava e iniciou 
a preparação para o sa-
cerdócio. Terminou, re-
centemente o Mestrado 
Integrado em Teologia. 
Foi ordenado Diácono.

Sinopse 

Francisco Sá 
Carneiro, 
Um Católico  
na Política:
Será a política um lugar 
de irremediável perdi-
ção? Terá a vida e a cultu-
ra cristãs algo a dizer ao 
homo politicus de hoje? 
Que contributo poderá 
dar o pensamento social 
católico ao desenvolvi-
mento de um país como 
Portugal? 

Sem responder direta-
mente a nenhuma destas 
questões, o autor, partin-
do da convicção persona-
lista de que a vida diz ao 
homem quem ele é, lança 
um olhar atento sobre o 
percurso biográfico de 
Francisco Sá Carneiro. 
Procura encontrar, na 
sua cronologia, os factos 
relevantes e os dados 
concretos passíveis de 
remeter para o mistério 
que os determina, num 
vaivém permanente: dos 
factos à pessoa, do visível 
ao invisível, do objetivo 
ao transcendente.

O regresso a Francisco Sá 
Carneiro, será sempre 
um contributo para a re-
jeição dos estreitos limi-
tes dos oportunismos po-
líticos, tão em voga, para 
acreditar que a política 
pode e deve ser um lugar 
de nobreza humana, mas 
que “sem ética é uma ver-
gonha”, para centrar a go-
vernação no homem, 
“princípio e fim de toda a 
atividade política”, “único 
absoluto sobre a terra”.
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QUESTÃO 2

Se as eleições para eleger o Presidente da Câmara de Paredes fossem no próximo 

domingo, em qual dos seguintes candidatos ou partido votava:

QUESTÃO 1

Através de que meio costuma normalmente obter informação 

sobre a atividade da Câmara Municipal?

Rui Moutinho afirmou 
desde sempre que as 
eleições internas do 

PSD são primárias para esco-

lher o candidato do PSD à Câma-
ra e que ele, Moutinho, é candi-
dato a Presidente do PSD/Pare-
des para ser o candidato à 
Autarquia. Porém, segundo a 
sondagem do IPOM- Instituto 
de Pesquisa de Opinião e Merca-

do Lda para o jornal Progresso 
de Paredes, Rui Moutinho, conta-
bilista da gestão de Celso Ferrei-
ra, se for o candidato do PSD per-
de a Câmara para o PS. Um outro 
fator negativo para Moutinho é 
que o número de indecisos au-

Sondagem. Joaquim Neves seria o novo presidente da Câmara de Paredes se as eleições autárquicas se rea-
lizassem no próximo domingo. O Engenheiro de Rebordosa que no sábado, dia 3 de dezembro, disputa com 
Rui Moutinho a presidência da Comissão Política Concelhia do PSD de Paredes, consegue evitar a vitória do 
PS e de Alexandre Almeida.

António Orlando | texto
menta com ele a candidato 
do PSD e baixa com Joa-
quim Neves. Manuel 
Ruão consegue um 
melhor resultado 
para o CDS que 
Macedo Lemos. 

Joaquim Neves mantém Câmara no PSD

FREQUÊNCIA FREQUÊNCIAPERCENTAGEM PERCENTAGEMPERCENTAGEM
VÁLIDA

PERCENTAGEM
VÁLIDACUMULATIVO CUMULATIVO
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QUESTÃO 3
Em quem votaria se os  

candidatos ou partidos que se apresentam fossem:

Ficha técnica

Esta sondagem foi realizada pelo IPOM - Instituto de Pesquisa de Opi-

nião e Mercado L.da para o Jornal O Progresso de Paredes com os se-

guintes objectivos: 

Conhecer os meios de comunicação que os munícipes utilizam para, ha-

bitualmente, obterem informação sobre a atividade da Câmara.

Conhecer a intenção de voto dos eleitores caso as eleições autárquicas 

fossem no próximo Domingo, face a diferentes cenários de voto.

O universo é constituído por indivíduos de ambos os sexos, com idades 

compreendidas entre os 18 e 85 anos, recenseados e eleitores no conce-

lho de Paredes.

A amostra é representativa do universo e é constituída por 695 entre-

vistas, que se encontram distribuídas da seguinte forma:

SEXO: Masculino: 326 (46,9%); Feminino: 369 (53,1%).

IDADE AGRUPADA:

18-29 anos: 89 (12,8%);

30-49 anos: 254 (36,5%);

50 ou mais anos: 352 (50,6%).

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA: 

Freguesia de Aguiar de Sousa: 15 (2,2%);

Freguesia de Astromil: 8 (1,2%);

Freguesia de Baltar: 40 (5,8%);

Freguesia de Beire: 17 (2,4%);

Freguesia de Cete: 24 (3,5%);

Freguesia de Cristelo: 15 (2,2%);

Freguesia de Duas Igrejas: 31 (4,5%);

Freguesia de Gandra: 55 (7,9%);

Freguesia de Lordelo: 82 (11,8%);

Freguesia de Louredo: 12 (1,7%);

Freguesia de Parada de Todeia: 13 (1,9%);

Freguesia de Rebordosa: 72 (10,4%);

Freguesia de Recarei: 38 (5,5%);

Freguesia de Sobreira: 36 (5,2%);

Freguesia de Sobrosa: 23 (3,3%);

Freguesia de Vandoma: 20 (2,9%);

Freguesia de Vilela: 42 (6,0%);

Freguesia de Paredes: 152 (21,9%).

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 aleatória, a partir de listas telefónicas.

A selecção do elemento amostral: a selecção do elemento amostral (ci-

dadão 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 

telefónica e foi utilizado um questionário estruturado. A taxa de respos-
ta foi de 63,76%. A recolha da informação decorreu de dia 21 a 24 de 

Novembro das 19:00 às 22:00 horas e foi realizada por 10 entrevistado-

res, supervisionados de forma directa por um coordenador, através do 

sistema CATI.

FREQUÊNCIA PERCENTAGEM PERCENTAGEM
VÁLIDA CUMULATIVO
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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
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ficha 
técnica

www.oprogressodeparedes.com.pt
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Eu, “olheiro”, 
“achincalho” às vezes

A senhora diretora da 
Escola D. António Fer-
reira Gomes em Carta 

ao Diretor do Jornal procurou 
comentar o caso, por mim de-
nunciado, da caldeira inutili-
zada da sua escola, que afeta 
900 alunos há mais de 2 me-
ses. Fê-lo já no JN de 13 de no-
vembro, em reportagem jor-
nalística certamente induzida 
pela denúncia. Descreveu ini-
ciativas e responsabilidades e 
prometeu solução dentro de 3 
semanas, o que a ser verdade, 
se regista como positivo. 

Mas a directora quis ser 
ofensiva para quem levantou 
a questão. Chamou-me “olhei-
ro”, e “deliciando-se com o 
achincalhamento da escola” 
(citação). Devo responder á 
senhora com o seguinte: não 
me atemoriza, antes se des-
qualifica, ao usar linguagem e 
argumentos de baixa educa-
ção, singulares numa profis-
sional de ensino e mais pró-
prios de convívios de bares e 
cafés. Aos 60 anos, faço ques-
tão de ser coerente com a edu-
cação recebida na família, na 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

Escola Primária da Lourinha 
em Rio Tinto ou no Liceu Ale-
xandre Herculano. E como 
colaborador do jornal em de-
zenas de anos, muitas poucas 
vezes fui contraditado na fa-
tualidade do que escrevo. E 
tenho muito boas relações 
com professores da referida 
escola, que, ironia do destino, 
são meus utentes na USF ao 
lado da escola. 

Denunciei e denunciarei 
situações irregulares ou ile-
gais de funcionamento das 
escolas, que diga-se, não são 
propriedade dos seus directo-
res ou gestores ou, sequer de 
autarcas. E para que não pen-
se que me intimida, indepen-
dentemente de ter familiar 
como aluno nessa escola, lá 
volto às perguntas “achinca-
lhantes”: qual é o protocolo de 
utilização das instalações es-
colares, com quem foi estabe-
lecido, que contrapartidas 

cristianoribeiro@gmail.com

para a escola, que despesas de 
desgaste de equipamento? 
Por que é que os alunos não 
têm acesso á piscina munici-
pal, ao contrário da Escola Se-
cundária? E porque a vida é 
dinâmica, lá vai mais uma no-
va pergunta “achincalhante”: 
que utilização tem os fundos 
recolhidos na Feira de S. Mar-
tinho, com bens e produtos 
cedidos pelos alunos e objeto 
de compra por parte da comu-
nidade escolar?

Independentemente de se 
gostar ou não de ser escruti-
nado no exercício de uma fun-
ção, competia  aos responsá-
veis da escola identificar des-
de logo os problemas e 
comunicar á comunidade es-
colar esses condicionalismos. 
Em Setembro.  

Independentemente de se 
gostar ou não de ser escruti-
nado no exercício de uma fun-
ção, competia aos responsá-
veis da escola promover o as-
s o c i a t iv i s m o  d o s  p a i s , 
tornando-os parceiros do su-
cesso escolar dos seus filhos. 

Independentemente de se 
gostar ou não de ser escruti-
nado no exercício de uma fun-
ção, competia aos responsá-
veis da escola estimular críti-
cas, alimentar uma autocrítica 
positiva. 

Mas a senhora directora 
vive num mundo do complexo 
de culpa. Mas desengane-se. 
Como dizia o outro, vou andar 
por aí…

Quase a terminar um “novo” ciclo de 
oposição em Paredes, é a altura do PS 
Paredes, começar a tomar as suas de-

cisões sobre as próximas eleições autárquicas 
a realizar em 2017.

Ao longo destes quase 4 anos Alexandre 
Almeida soube liderar de forma enérgica e 
positiva a oposição ao executivo do PSD, lu-
tando contra o ilusionismo, denunciando as 
más opções, e apresentando soluções 
alternativas.

As preocupações expressas por Alexandre 
Almeida e pelo PS foram sempre acompanha-

Juntos por Paredes
das e partilhadas por muitos Paredenses que 
sentem e lutam por Paredes, por gente que 
reconhece que os compromissos podem e de-
vem ser assumidos e que são fundamentais 
no quadro de uma democracia que não se es-
gota na representação político-partidária 
mas em que a sociedade civil deve ser uma 
parte envolvida nos problemas e nas suas so-
luções, no espírito de uma democracia verda-
deiramente participativa. Alexandre Almeida, 
coordenou uma oposição cuja matriz funda-
cional radicou no diálogo, na proposição e na 
procura de compromissos.

Temos hoje em termos nacionais um con-
texto que apresenta sinais positivos quer em 
termos de crescimento económico quer de 
mercado de trabalho, e o sucesso da mudança 
de políticas operada por este Governo é inclu-
sivamente reconhecida pelas instituições eu-
ropeias, que não apenas aprovaram a propos-
ta de Orçamento do Estado sem exigências de 

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

Durante a minha vida, procu-
rei sempre pautar a minha 
conduta de uma forma éti-

ca e responsável, nunca tentando 
enganar quem quer que fosse e 
muito menos tentar levar a que as 
pessoas tenham outro entendimen-
to, para poder salvar os meus 
interesses.

Por isso, faz-me muita confusão 
olhar para a mensagem que recebi da 
lista concorrente: 

“No dia 3 a escolha será entre en-
tregar a Câmara Municipal de bande-
ja ao PS ou ter um candidato com gen-
te nova para um tempo novo no PSD.”

Isto é uma tentativa de tentar ilu-
dir e enganar os militantes do parti-
do. Então não são os mesmos? Ou 
melhor, não são estes e estas ideias 
que nos governaram durante onze 
anos? Enfim…

Por isso, com honestidade, verti-
calidade e verdade quero que a Lista 
A, a qual eu lidero, continue como até 

agora, provocando discussão de 
ideias e diferentes perspectivas da 
gestão autárquica.

Assim, para tentarmos restabele-
cer a confiança do Povo de Paredes no 
PSD, queremos desde já lançar um 
debate público, assumindo um com-
promisso para os primeiros 60 dias 
de mandato baseado em seis pontos 
fundamentais:

1º - A Sede e núcleos com...Vida
Pretendemos dar vida às 

sedes do nosso partido, através da 
realização de diversas tertúlias sob o  
desígnio de “A Atualidade e um Café”, 
para promover a aproximação dos 
militantes e simpatizantes ao 
partido.

Assim teremos a oportunidade de 
ouvir e de nos fazer ouvir sobre diver-
sos temas de interesse a vida do Con-
celho de Paredes, e com isto, dar Voz 
aos Paredenses..

2º - Revitalização dos núcleos 
do PSD-Paredes

Como acreditamos que a revitali-
zação dos núcleos será a alavanca, 
que nos levará à vitória em 2017, ire-
mos proceder às eleições e progra-
mar com as equipas vencedoras as 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Lista A – Um Novo Rumo  Para Paredes

joaquimneves.progresso@gmail.com
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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.

Juntos por Paredes medidas adicionais como retiraram o espec-
tro das sanções a aplicar a Portugal e até ava-
liaram positivamente as opções de política 
prosseguidas, tão criticadas no passado pró-
ximo. Mas estes resultados continuam sem 
ter reflexo na dinâmica da Câmara de 
Paredes.

É por isso tempo de o Partido Socialista de 
Paredes, renovar a vontade demonstrada ao 
longos destes anos e avançar com a Candida-
tura de Alexandre Almeida à Presidência da 
Câmara Municipal de Paredes de forma 
oficial.

No passado dia 27 de Novembro no tradi-
cional Jantar convívio de Natal do PS Paredes, 
Alexandre Almeida demonstrou mais uma 
vez a sua vontade para encabeçar a lista do PS 
nas próximas eleições autárquicas. 

Este jantar serviu também para apresen-
tar as prioridades para o futuro, desde logo 
começar por respeitar Todas as Freguesias do 
Concelho de Paredes, a segunda grande prio-
ridade é tornar Paredes o Centro Empresarial 
da Área Metropolitana do Porto, atraindo em-
presas e investidores que ajudem a criar em-
prego e riqueza no nosso concelho ajudando 
os nossos jovens a encontrar na sua terra um 
emprego digno e estável.

Aumentar e reforçar a Ação social, os inú-
meros contactos com a população mostram 

que infelizmente o elevado desemprego que 
se verificou em Paredes as quebras nas pres-
tações sociais impostas pelo anterior governo 
e os cortes nos poucos apoios dados pela Câ-
mara de Paredes contribuíram para aumen-
tar as dificuldades de muitas famílias Pare-
denses que urge combater.

Não podemos e não devemos fazer como 
nos últimos quatro anos pelo atual executivo 
do PSD, baixar os braços e fechar os olhos se 
queremos lutar por uma sociedade mais justa 
e solidária,

No campo da Educação é urgente corrigir 
os erros dos centros escolares nomeadamen-
te as questões térmicas, os cobertos nos re-
creios, renegociar com o Governo e retomar 
as competências, definir com todos os atores 
educativos uma estratégia de futuro, e princi-
palmente lutar pela renovação das E.B.2.3 de 
Paredes, pois tirando a nova E.B.2.3 de Baltar 
(mesmo esta infelizmente precisa de reparar 
alguns erros de construção) todas as restan-
tes carecem de obras urgentes.

Sentiu-se por parte das mais de 750 pes-
soas presentes (infelizmente o pavilhão não 
tinha capacidade para mais) uma identifica-
ção com estas prioridade.

É pois por isso tempo de estarmos Juntos 
Por Paredes, e iniciar um novo ciclo político 
em Paredes.

Quem não se fartou  
no comer, não se farta  
no lamber

É já neste sábado que vão 
ser disputadas as elei-
ções para a Comissão 

Politica Concelhia (CPC), do 
PSD-Paredes, à qual concorre-
ram duas listas: a Lista-A, en-
cabeçada por Joaquim Neves, 
e a Lista-B encabeçada por Rui 
Moutinho. Este autêntico dér-
bi do PSD-Paredes não será 
disputado nem na Cidade 
Desportiva (que neste mo-
mento tem pouco mais que o 
nome), nem no abandonado e 
arruinado Estádio das Laran-
jeiras, tal e qual o Partido La-
ranja Paredense, e onde sem-
pre jogou o nosso querido 
União, coisa que também não 
existe nos laranjas cá do 
burgo.

O palco será na sua Sede 
Concelhia, sita na Rua 1º de 
Dezembro, onde eu vivi cer-
ca de 25 anos, e que também 
era conhecida como Rua “Se-
ca”, coisa que me parece o 
PSD vai passar em termos 
autárquicos em Paredes, um 
período de “seca”, pois é tal o 
estado em que aqueles que 
nos (des)governaram deixa-
ram o nosso Concelho que 
não acredito que possam 
voltar a merecer a confiança 
dos eleitores. Mas, como a 
esperança é a ultima a mor-
rer, e como o 1º de Dezembro 
é o dia da Restauração, al-
guns ainda acreditam que 
podem restaurar o Partido e 
a s s i m  m a n t e r  o  p o d e r 
instalado.

No dia da votação, uns 
pensando “só eu sei porque 
não fiquei em casa”, e outros 
“mas porque é que eu não fi-
quei em casa”, com as quotas 
pagas por si ou por alguém, 
lá irão votar, uns para serem 

vistos, outros porque são 
parte interessada, e ainda 
outros, e cada vez menos, 
porque são mesmo militan-
tes convictos. E lá irão eleger 
aquela que em principio será 
a CPC que vai preparar a can-
didatura à Câmara Munici-
pal, escolhendo não o suces-
sor de Celso Ferreira mas o 
de Pedro Mendes, pois estas 
eleições são para o Presiden-
te mas do PSD-Paredes, pois 
o resto, como se diz em gíria 
popular, é outra musica.

Após serem conhecidos 
os resultados logo surgirão 
as declarações de união, os 
gritos de PSD, PSD, e a maio-
ria dos vencidos logo tenta-
rão, à imagem de “judas”, de 
se colocarem do lado vence-
dor, manifestando o seu 
apoio e disponibilidade para 
continuarem a servir-se, 
perdão, a servir o Partido, 
como sempre o fizeram, de 
uma forma desinteressada, 
dando o seu insubstituível e 
empenhado contributo, para 
o desenvolvimento de Pare-
des e bem estar dos seus ha-
bitantes. Pois, pois…

Neste contexto, é ver al-
guns actuais Vereadores a 
apoiar o candidato que Celso 
Ferreira tirou da cartola, o da 
Lista-B, e até Granja da Fon-
seca, que foi apeado por Cel-

so Ferreira nas Autárquicas 
de 2005, que quase perdeu a 
eleição para Presidente da 
Assembleia Municipal, nesse 
mesmo ano porque Celso 
Ferreira, em forma acerto fi-
nal de contas, queria que fos-
se outro o eleito, vem tam-
bém agora apoiar a Lista-B.

Como podem constatar, o 
PSD-Paredes está unido. 
Aquele que escreveu a famo-
sa carta aberta, em que afir-
ma que foi “convidado” por 
Celso Ferreira para tomar 
conta das finanças da C. M. 
Paredes, com os brilhantes 
resultados que se conhecem, 
também foi agora por ele 
convidado para ser, embora 
ainda “putativo”, candidato a 
candidato, seu sucessor, fa-
zendo-me lembrar a celebre 
camisola do Jardel, que tinha 
escrito, por baixo da oficial 
do Sporting, a pergunta 
“porque será”.

O nervosismo está insta-
lado, uns querem continuar 
à mesa, outros querem subs-
tituí-los, e ainda outros estão 
a colocar-se em bicos de pés, 
junto à mesa, tal e qual po-
bres ratinhos à espera das 
migalhas que possam sobrar, 
mas nada disto faz sentido, 
pois a maioria dos Pareden-
ses já não anda a dormir. 
Nem come do sono.

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Lista A – Um Novo Rumo  Para Paredes
ações necessárias de apoio aos elei-
tos da sua área.

3º-Promover discussões nas 
freguesias para a definição 

das linhas gerais do Programa Autár-
quico para 12 anos.

4º- Ajudar os núcleos na consti-
tuição das equipas e progra-

mação para a eleição das juntas de 
freguesia em 2017

5º- Formação aos eleitos locais 
e futuros representantes do 

PSD na área da jurídica, contabilida-
de e administração pública.

6º- Realização da festa de Natal 
do partido 

A Lista A, tem como objectivo 
agregar o partido e todas as diferen-
tes sensibilidades que o compõem. 
Urge reorganizar o modo de funcio-
namento da democracia do PSD Pare-
des, uma vez que a sociedade civil 
Paredense não se revê neste momen-
to no partido, pois este parou no tem-
po e precisa de gente nova, com uma 
nova visão e sem vícios, pois existe 
quem ainda vê o partido como sendo 

algo seu e não tem disponibilidade 
para abdicar em favor da discussão 
livre e democrática sem delito de 
opinião.

E já agora, acho extremamente 
curioso que ao fim de onze anos de 
mandato ainda se façam presidências 
abertas para aferir aquilo que os pa-
redenses precisam. Então depois 
destes anos todos e do que foi feito e 
não feito é que se vão consultar as po-
pulações? São estes que querem con-
tinuar a governar?

Enfim, mais uma vez reafirmo que 
esse não é o caminho. O caminho é o 
da verdade, trilhado por gente hones-
ta, que não anda à procura de lugares, 
e só com Paredes e os paredenses em 
mente.

O que Paredes precisa, já todos 
nós sabemos. O que Paredes precisa é 
de alguém em quem Celso Ferreira 
não mande.

Agora é hora de reunir e de traba-
lhar mais e falar menos. É hora de di-
zer a verdade como ela é às pessoas, e 
deixarmo-nos de promessas vãs e 
floreados.

Por isso, se for militante e quer 
uma mudança em Paredes, no próxi-
mo dia 3:

Vote Lista A
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Os alunos do Curso Vocacio-
nal de Apoio à Família fizeram 

uma visita de estudo ao Emaús 
de Baltar. Os alunos e a Profes-
sora do 11º ano do Curso Voca-
cional desenvolveram uma 
atividade que decorreu na sala 
de têxteis com vários ateliers 
em movimento.

Esta iniciativa teve como 

função a tomada de consciên-
cia por parte dos alunos do que 
podem fazer no futuro e simul-
taneamente desenvolver a sen-
sibilidade para o trabalho de 
equipa que é essencial para 
uma ação mais próxima e efi-
caz junto daqueles que preci-

sam de apoio. São iniciativas 
como esta que conferem aos 
cursos vocacionais e profissio-
nais um cariz mais interventivo 
em contexto real, permitindo a 
cooperação entre as diversas 
instituições que estão ao servi-
ço da educação em Baltar.

Baltar

Alunos da Escola 
Daniel Faria visitaram EMAÚS

FAUSTINO 
 SOUSA

O Centro Social e Paro-
quial de Baltar - Institui-
ção Particular de Solida-
riedade Social [IPSS], exis-
te desde 2 de março de 
1957.  Foi criado por uma 
iniciativa da Fábrica da 
Igreja, por Decreto do Bis-
po da Diocese do Porto.  
Foi em 1972 que a vicenti-
na Glória Leão, juntamen-
te com o Padre Eugénio, 
decidiu fundar o Centro 
Paroquial de Assistência e 
Formação Social de Baltar. 
A primeira valência a exis-
tir na instituição foi o Jar-
dim-de-Infância ,  que 
abriu em 1973, com ape-
nas 20 crianças. Até aos 
dias de hoje várias foram 
as mudanças até mesmo a 
sua designação que pas-
sou a ser Centro Social e 
Paroquial de Baltar em 12 
de janeiro de 1988. Os 
utentes estão distribuídos 
pelas várias valências: 
Centro de Dia, Apoio Do-
miciliário, ATL, Creche, 
Jardim-de-Infância e Ren-
dimento Social de Inser-
ção. Para além das valên-

cias há também na insti-
t u i ç ã o  u m  R a n c h o 
Folclórico e um Grupo Co-
ral, constituídos pelos 
funcionários da própria 
instituição.

O Centro Social e Paro-
quial de Baltar, tem como 
objetivo principal dar res-
posta às necessidades da 
freguesia, pois quer servir 
a população local.

O Centro Social e Paro-
quial de Baltar tem como 
instituições parceiras, a 
Junta de Freguesia de Bal-
tar, os Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, a Escola Da-
niel Faria, a Unidade de 
Saúde Familiar de Baltar, a 
Fundação A Lord, a cama-
ra Municipal de Baltar e o 
Centro de Emprego.

A missão do Centro So-
cial e Paroquial de Baltar, 
é contribuir para a pro-
moção integral de todos 
os habitantes, unindo os 
serviços públicos compe-
tentes ou instituições par-
ticulares num só espírito 
de solidariedade humana 
cristã e social.

Centro Social e 
Paroquial de Baltar 
existe desde 1957

Órgãos socias:

DIREÇÃO:
Presidente:
P. Mário João Ferraz da Rocha Soares
Vice-Presidente:
Maria Emília Moreira da Costa e Sousa
Secretário:
Esmeralda da Conceição da Fonseca Gomes
Tesoureiro:
José António Barbosa Leal
Vogal:
Maria de Fátima da Silva Pereira
Conselho Fiscal:
Presidente: Maria do Carmo de Sousa Nogueira
1.ª Vogal: António Acácio Moreira dos Reis
2.º Vogal: Joaquim Ferreira da Silva

O Centro Social e Paroquial de Baltar, é uma insti-
tuição que presta um serviço essencial às diversas 
gerações que frequentam o centro, tendo uma 
ação fulcral no desenvolvimento social do Conce-
lho de Paredes.

No passado  dia 16 de No-
vembro, António Carvalho, ci-
clista do F.C.Porto, equipa que 
venceu a volta a Portugal, este-
ve no Colégio Casa-Mãe para 
partilhar com os alunos do 4º 
ano a importância do trabalho 
em equipa. O campeão da “Vol-
ta a Portugal no Futuro em bi-

cicleta” em 2013 respondeu às 
questões dos alunos, entusias-
mados e orgulhosos.

Num desporto aparente-
mente individual, António 
Carvalho explicou que tam-
bém no ciclismo o trabalho em 
equipa é fundamental para 
conquistar os melhores luga-

res. A estratégia “Corta-Vento”, 
exemplificou o campeão, é 
uma estratégia em que os ele-
mentos da mesma equipa se 
dispõem em fila, à sua frente, 
para proporcionar ao líder 
menos esforço e gasto de ener-
gia, de forma a que possa, no 
momento ideal ,  fazer  o 

“sprint” com maior facilidade 
e velocidade. Quando todos os 
elementos se unem com o 
mesmo propósito, o sucesso é 
garantido. Espera-se que a 
mensagem tenha passado, pa-
ra que os alunos tenham um 
espirito mais cooperante e 
menos competitivo.

Ciclista do Futebol Clube do Porto 
visitou o Colégio Casa Mãe

Manuel Carlos Pereira, ca-
beleireiro radicado há mais de 
duas décadas em Baltar, termi-
nou num excelente 8ºlugar o 

campeonato nacional de “ Mo-
torbike”. Este resultado é exce-
lente tendo em conta que o lí-
der do salão “ Macarp” come-

çou a competir a sério apenas 
há 2 anos e aos 50 anos é um 
atleta de elite da modalidade. 
O atleta é conhecido pelo seu 

entusiasmo pela competição e 
os próximos anos serão certa-
mente ainda melhores, fruto 
da experiência adquirida.

Cabeleireiro de Baltar em destaque  
na competição “ MotorBike”



17Quarta-feira 30 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

FREGUESIAS

PUB

O 4º. Raid BTT ACR Re-
bordosa realizou-se no dia 
27 de Novembro, foram 30 
km percorridos por 144 par-
ticipantes. Já é uma prova 
que cumpre calendário em 
Rebordosa pela 4º ano con-
secutivo. A atividade tem o 
apoio da Associação Cultural 
e Recreativa de Rebordosa 
(ACRR) e a colaboração de 
associações como o Moto-
clube de Rebordosa e Bom-
beiros, Junta de Rebordosa 
Câmara de Paredes e da Coo-
perativa Elétrica A Celer.

Ao longo de todo o percur-
so era visível o clima de cama-
radagem espírito de grupo e a 
entreajuda à prática desporti-

va como meio de promoção da 
saúde. No final apesar do can-
saço de muitos era visível o cli-

ma de satisfação por terminar 
o Raid. Um almoço de confra-
ternização e a entrega de lem-

branças de participação encer-
rou a salutar iniciativa da 
ACRR.

Dia 10 de Dezembro no 
Pavilhão Rota dos Móveis 
Black Mamba valor de en-
trada 5 Euros reverte a fa-
vor da Associação Cultural 
e  R e c r e a t i v a  d e 
Rebordosa.

Dias 06, 13, e 21 de de-
zembro - EVENTO: Sessão 
Cinema “ O Principezinho” *

Local: JF Rebordosa
Horário: 14h00 Organiza-

ção: Junta de Freguesia de 
Rebordosa

Dia 14 de dezembro: 
EVENTO: Hora de Conto “ A 
Princesa Baixinha“ *

Local: Biblioteca A Celer – 
sede Junta de Freguesia de 
Rebordosa

Horário: 09h30 - Orga-
nização: Junta de Freguesia 
de Rebordosa

Dias 16 de dezembro: 
EVENTO: Festa de Natal do 
ensino Pré-Escolar e do 1º 
C i c l o  -  “ F á b r i c a  d o s 
Brinquedos”

Local: Auditório A Celer  
- Horário: 09h00 às 16h00 

Organização: Junta de Fre-
guesia de Rebordosa

De 17 de dezembro: 
E V E N TO :  Fe s t a  N a t a l 
Sénior

Local: Pavilhão Manuel 
Moreira Neto

Horário: 14h30
Organização: Junta de 

Freguesia de Rebordosa

4º Raid BTT ACR Rebordosa

Agenda Rebordosa

No passado dia 20 de no-
vembro, realizou-se a 1ª cami-

nhada da amizade com o obje-
tivo de angariar fundos para 
as obras da residência paro-
quial. Este evento foi muito 
animado e concorrido. No fim 
da caminhada, houve um lan-
che e outras atividades: jogos 
tradicionais e música ao vivo. 

O mês de novembro na fre-
guesia de Vandoma foi destaca-
do pela Presidência Aberta, 
marcada pela Inauguração do 
Complexo Desportivo da Nora. 
Uma inauguração na qual esti-
veram presentes vários ele-
mentos do Clube de Futebol de 
Vandoma, da Câmara Munici-
pal, da Junta de Freguesia de 
Vandoma e do donatário do ter-
reno, o senhor Domingos 
Barros.

Antes de retirar a bandeira, 
o padre Artur, pároco de Vando-
ma, abençoou o complexo. Após 

a bênção, a bandeira foi retirada 
e revelada uma placa que levan-
tou contestação entre os habi-
tantes de Vandoma, não pelo 
que dizia, mas pelo que não di-
zia. Estava ausente o nome do 
donatário do terreno, o senhor 
Domingos Barros, e o nome do 
atual do dono do terreno, a Jun-
ta de Freguesia de Vandoma. 

No dia seguinte, 13 de no-
vembro, ocorreu, no mesmo 
complexo, o magusto promovi-
do pela catequese de Vandoma. 
No qual todos os anos de cate-
quese se juntaram, realizaram 
uma feira de produtos da terra. 
As castanhas foram assadas nu-
ma fogueira bem tradicional. 
Ocorrendo assim mais um en-
contro da comunidade, cum-
prindo-se a tradição.

Bitarães
Caminhada da Amizade

Vandoma
Deu terreno para 
campo de futebol, mas  
foi ignorado na inauguração

ANTÓNIO 
OLIVEIRA

CLÁUDIA 
FERREIRA

Estamos no fim do ano e 
apenas cerca de 8% dos só-
cios, que são 4.300 inscritos 
nesta Delegação, pagaram 
as cotas. Pedimos que o fa-
çam para que possamos 
continuar a ajudar os asso-
ciados que necessitam dos 

nossos serviços: médico, 
psicóloga, psiquiatra e ad-
vogado. O serviço de enfer-
magem é trabalho de um 
enfermeiro, (Sr. Soares) que 
o faz como voluntário o que 
agradecemos. A todos os as-
sociados um Santo Natal.

Veteranos de Guerra
No dia 22 de outubro, 

realizou-se no Salão Paro-
quial um desfile de moda, 

organizado pelos escutei-
ros, com o apoio da loja 
SUPERKIDS…

Os escuteiros abriram o 
desfile com a apresenta-
ção dos seus uniformes, 
seguindo-se o desfile da 
loja.

Na abertura da segun-
da-parte, o Ginásio FITIN 

dançou com o grupo de 
“DanceKids” e com uma 
apresentação dos seus 
professores...

O valor cobrado na en-
trada reverteu a favor dos 
escuteiros, para as obras 
da sede.

Os interessados que 
pretendam ajudar no fi-

nanciamento das obras da 
sede dos escuteiros po-
dem fazer os seus donati-
vos no salão paroquial ou, 
em alternativa, aos domin-
gos na instalações provi-
sorias dos Escuteiros, na 
residência paroquial, Jun-
t o  à  I g r e j a  M a t r i z  d e 
Rebordosa.

PAULO 
PINHEIRO

Rebordosa

Desfile de Moda
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Empresas. Jovem empresário natural de Rebordosa faz media-
ção de seguros com 11 seguradoras. Má imagem das Companhias 
ligadas a burlas dos segurados. “É mito” que o seguro de casa 
tenha de ser feito obrigatoriamente na banca junto com o crédito 
à habitação.

Luís Filipe Pinto 
Corretor de Seguros 
na Madalena

Há azares que até pa-
recem acontecer por 
bem dirá, Luís Filipe 

Pinto, 23 anos, O Nosso Em-
presário. Hoje em dia é um 
promissor agente mediador 
de seguros fruto de duas con-
trariedades que lhe aconte-
ceram na sua precoce vida 
profissional. Começou a tra-
balhar em agosto de 2011 
como bancário no BES. Em 
fevereiro, do ano seguinte, 
fruto da situação em que es-
tava a cair o banco, o jovem 
foi despedido. A alternativa 
foi tirar o curso de mediação 
de seguros na Zurich. Come-

çou por trabalhar na delega-
ção da seguradora Suíça, do 
Porto e de lá veio para a Li-
berty em Paredes, onde este-
ve dois anos e meio. A partir 
de outubro de 2014, Luís Pin-
to passou a trabalhar por sua 
conta e risco. Primeiro em 
casa dos pais e agora, em es-
critório próprio, no número 
193 da rua Padre Augusto 
C o r re i a ,  n a  M a d a l e n a , 
Paredes. 
O serviço de “Mediação de Se-
guros Luís Filipe Pinto” que 
atualmente estabelece parce-
rias com um total de 11 Com-
panhias Seguradoras, a curto 

prazo, terá a companhia de 
um gabinete de contabilida-
de que gerido pela namorada 
de Luís Pinto. 
Em Portugal há uma carência 
de divulgação acessível ao 
grande público que permita 
um conhecimento mínimo do 
que é a atividade das segura-
doras, do que são os seguros. 
Esta dificuldade de com-
preensão da profissão segu-
radora, contribui para que 
essa mesma dificuldade se 
autoalimente, contribui para 
o grande desconhecimento 
da realidade “seguros” e, co-
mo era expectável, para a má 

imagem que o sector mantém 
junto do público.
“O mediador/o agente têm 
por função defender o cliente 
junto da seguradora. Tem que 
dar luta até ao fim, ponto final. 
O que muitas vezes acontece é 
que o agente não se importa e 
esquece o interesse do cliente 
e isso não pode acontecer e 
depois dão má imagem do se-
tor. As companhias não são 
todas iguais. Por exemplo, 

com ou sem marketing, o cer-
to é que a Liberty assumiu o 
valor comercial dos carros 
que arderam no Festival An-
danças mesmo que não tives-
sem seguros de danos pró-
prios (contra todos os riscos)”, 
ressalva Luís Pinto. 
Depois há a questão das bur-
las. “As pessoas não podem 
ter a mentalidade, e aqui no 
Norte é mais notório, que as 
seguradoras são financiado-

ras das asneiras dos clientes. 
Não estou a dizer que são to-
dos, mas a maioria das pes-
soas que fazem seguros de 
danos próprios, pessoais, da 
casa, fazem as Apólices já de-
pois das coisas acontecerem. 
Naturalmente que as segura-
doras investigam e quando 
chegam à conclusão que es-
tão a ser alvo de burla não pa-
gam os danos”, explica, O Nos-
so Empresário. 
O jovem acredita, contudo, 
que as mentalidades vão mu-
dar. “Eu nunca tive aqui situa-
ção alguma com um cliente 
em que a seguradora não as-
sumisse a responsabilidade 
de um sinistro sem dar uma 
justificação plausível. Quan-
do assim aconteceu é porque 
averiguou e detetou uma 
fraude.  Os casos que aconte-
ceram, até hoje, os clientes 
nunca reclamaram. Eles sa-
b e m  o  q u e  é  f i z e r a m”, 
acrescenta.
Uma outra chamada de aten-
ção vai para as apólices de 
seguros da casa que, regra 
geral, ficam indexados ao cré-
dito bancário. Luís Pinto ga-
rante que “é mito” que o segu-
ro de casa tenha de ser feito 
obrigatoriamente no banco. 
Tal situação muitas vezes 
acarreta prejuízos para o se-
gurado quando por infortú-
nio fica impedido de pagar a 
casa por invalidez e julga que 
o seguro do banco lhe vai pa-
gar a habitação. “Engana-se 
redondamente e no fim da li-
nha até acaba por perder a 
casa para a banca. O ideal é 
que o cliente leve a escritura 
da habitação a um mediador 
de seguros para perceber se 
pode ou não fazer o seguro da 
casa à parte do crédito habi-
tação com uma apólice mais 
vantajosa”, aconselha, Luís 
Pinto.

Mediação 
de Seguros Luís 
Filipe Pinto: 
Fidelidade, Ageas, Li-
berty, Metlife, Saúde 
Prime, Lusitânia, Map-
fre, Generali, Açoreana, 
April e Alliance
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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

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO



20 Quarta-feira 30 de Novembro de 2016  oprogressodePAREDES

CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  NOV

LORDELO 

FUNDAÇÃO A LORD

AUDITÓRIO A LORD

ANIVERSÁRIO 

3 dez | 15.30h | XX Aniversário Funda-

ção A Lord

Até 31 dez| Exposição | “Um olhar sobre 

os 20 anos da Fundação A LORD”

BAILADO 

17 dez | 21.30h | Espetáculo de Bailado 

Pirmin Treku 2016

BIBLIOTECA A LORD

Escritor do Mês – Alice Vieira

O Leituras sugere… | Temas infanto-ju-

venis | “Laura À procura do Pai Natal” de 

Klaus Baumgart 

3 dez | Aniversário Biblioteca

COOPERAÇÃO A LORD

ATELIÊS 

6 dez | 14.30h | Artes Manuais | Boneco 

de Neve – Culinária| Trufas | Confeção e 

Degustação

De 19 a 30 dez | 14.30h a 17.30h | Ex-

pressão Plástica Culinária

PAREDES (CIDADE)

EXPOSIÇÃO

Até 7 dez | Loja Interativa de Turismo e 

Biblioteca Municipal | Minas e Geologia 

Norte de Portugal 

De 12 de dez até 30 dez | Câmara Muni-

cipal | Minas e Geologia Norte de 

Portugal 

Até 10 dez | Passos perdidos Salão No-

bre Câmara | “Ser homem não é ser vio-

lento. Ser violento é não ser homem, 

mostra organizada pela Rede Local de 

Intervenção Social 

MÚSICA 

3 dez | 21.30h | Casa da Cultura | Vozes 

da Rádio 

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

Fundação A LORD. Instituição sem fins lucrativos e de utilidade pública sediada na cidade de Lordelo, comemora 
no sábado, 3 de dezembro, 20 anos de vida. No seu caderno de encargos o desenvolvimento de Lordelo – Paredes e 
as áreas geográficas limítrofes, surge como objetivo. Exerce ações de índole cultural, social e educativa, através do 
Auditório, da Biblioteca, do Clube de Teatro, Orquestra, Orfeão e Filantropia. Francisco Leal é o presidente e por 
antecipação brinda com o Progresso de Paredes aos 20 da Fundação A LORD.

“Parar é morrer. O novo desígnio  
é criar uma Biblioteca de raiz” 

Progresso de Paredes (PP) - 
Vinte anos é muito tempo. 
Que dizer destas duas déca-
das de Fundação A LORD?
Francisco Leal (FL) - É um ba-
lanço claramente positivo. A 
população revê-se nas ativida-
des desenvolvidas pela Funda-
ção, na aposta cultural, educa-
cional e no apoio às institui-
ções. Se com a Cooperativa A 
LORD já era uma associação 
importante da cidade de Lor-
delo a Fundação veio comple-
mentar a parte económica com 
a aposta cultural. 

PP – Lordelo, em particular, e 
o concelho, em geral, perce-
be o que é a Fundação A 
LORD?
FL – A cidade de Lorde vai per-
cebendo que existe A LORD. A 
verdade é que, sendo duas enti-
dades juridicamente indepen-
dentes, são entidades indisso-
ciáveis uma da outra. A princi-
pal e única financiadora da 
Fundação é a Cooperativa, mas 
A LORD em si são as responsá-
veis pelo desenvolvimento 
cultural. 

PP - Estes 20 anos criaram 
públicos nas artes de palco, 
na cultura em geral em 
Lordelo?
FL – Sim a prova disso, foi a 
questão que se nos colocou em 
2008 qundo inauguramos o 
nosso grande Auditório. O 
grande desafio era levar pes-
soas a encher as 250 cadeiras. 
A verdade é que criamos uma 
rotina. Hoje as pessoas sabem 
que mensalmente criamos 
uma rotina de espetáculos dife-

rentes. Música, Teatro, Ballet, 
Canto, etc. como não temos 
apoios temos de ser comedidos 
nas nossas apostas, mas prima-
mos sempre pela qualidade 
que o público reconhece. A nos-
sa agenda no auditório está já 
preenchida até abril. Depois há 
outra vertente que é o trabalho 
que tem sido desenvolvido pela 
Biblioteca, designadamente, 
junto da comunidade escolar. 
Foram milhares de crianças 
não só das escolas dos conce-
lhos de Paredes como dos con-

celhos vizinhos de Paços de 
Ferreira e Penafiel, Lousada e 
Valongo que ao longo destes 20 
anos utilizaram a nossa biblio-
teca gratuitamente. Nós asse-
guramos, inclusivé, o transpor-
te o que nos obrigou, por ques-
tões legais, a adquirir um novo 
autocarro. 

PP - Fazer uma agenda para 
agradar a vários públicos 
não é fácil…
FL – Temos a preocupação de 
ter espetáculos para todos os 

públicos. Nós costumamos di-
zer que se algum dos nossos 
utilizadores algum dia disser 
que não gosta de Jazz é porque 
já esteve aqui a assistir a um es-
petáculo de Jazz e achou que 
aquele não era o seu género 
musical. Nós queremos dar co-
nhecimento às pessoas para 
depois elas fazerem as suas es-
colhas, queremos também fo-
mentar o espírito crítico. Ten-
tamos fazer as escolhas mais 
variadas possíveis. 
 
PP - Na Fundação A LORD há 
também espaço para a 
Filantropia…
FL - Sim. Apoiamos todas as 
instituições e população em 
geral, em particular com equi-
pamentos ortopédicos. Nas 
nossas atividades, a nossa es-
cola de artes, de música e ballet 
pratica preços convidativos 
para que ninguém fique limita-
do a aceder a esses serviços.

PP – 20 anos depois, há novos 
projetos na manga, ou a prio-
ridade passa pela sustenta-
ção daquilo que já existe? 
FL – Parar é morrer. Depois de 
este ano termos inaugurado o 
Museu, o novo desígnio é criar-

António Orlando | texto Próximo brinde de  
Francisco Leal é aos 20 anos  

da Fundação ALORD
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mos uma Biblioteca de raiz. 
Atualmente a Biblioteca fun-
ciona no Museu, mas o espaço 
é muito limitativo para a pro-
cura. Já temos terreno, junto à 
Cooperativa A LORD, em bre-
ve iremos pensar na elabora-
ção do projeto. A ideia será 
criar um edifício que possa 
funcionar como sede da Fun-
dação com um pequeno anfi-
teatro para conferências e 
uma verdadeira Biblioteca.

PP – O Museu está a corres-
ponder às expetativas?
FL – Está a superar. Desde a 
inauguração do Museu foi in-
serido um novo conteúdo em 
vídeo sobre a iluminação da 
cidade de Lordelo que permi-
te conhecer as principais ins-
tituições de Lordelo. Como 
está a superar as expetativas 
leva-nos a pensar em cons-
truir uma nova Biblioteca. 

PP – Como presidente da 
Fundação A LORD, que 
prenda é que gostaria de 
receber por este vigésimo 
aniversário?
FL – Aquilo que gostamos de 
sentir diariamente é que con-
seguimos corresponder às 

expectativas das pessoas. Não 
pedimos nada para nós. 
Quando vemos o nosso audi-
tório cheio é a nossa melhor 
prenda. 

PP – A Vossa Orquestra vol-
to u  a  b r i l h a r  f o ra  d e 
portas…
FL – Foi no passado sábado. 
Conquistou o 2º lugar no con-
curso de Santa Maria da Feira, 
na primeira categoria [a mais 
importante] tendo ultrapas-
sado a pontuação mínima exi-
gida para o primeiro prémio 
juntamente com outras ban-
das tendo nesta ultima sele-
ção obtido o 2º lugar por uma 
diferença mínima (0,25) para 
o primeiro classificado. Acres-
ce que o Maestro Rui Leal da 
Orquestra A LORD ganhou o 
prémio de melhor Maestro do 
certame. Um orgulho. 

FL – Quer destacar algum 
espetáculo da agenda A 
LORD?
PP – Este ano ainda teremos 
Ballet. No próximo ano, em 
março, iremos ter, entre ou-
tros, a “Tertúlia dos 40” com o 
paredense Carlos Daniel e o 
Ricardo Pateiro.

Tal como já fiz nos 
meus últimos ar-
tigos,  vou, uma 

vez mais, chamar a atenção 
para algumas alterações 
fiscais que vão ocorrer com 
a aprovação do Orçamento 
de Estado para 2017. Desta 
vez ao nível do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais.

Desde logo, uma das al-
terações vai ocorrer num 
benefício fiscal muito inte-
ressante e que nem sempre 
é muito aproveitado pelas 
PME (Pequenas e Médias 
Empresas). Estou a falar do 
Benefício Fiscal previsto no 
artigo 41º. A, do Estatuto 
dos Benefícios Fiscais, e 
que se denomina de remu-
neração convencional do 
capital social.

Até ao final de 2016, as 
empresas cujos sócios efe-
tuem aumentos de capital 
social, ou que tenham sido 
constituídas com entradas 
em dinheiro para a realiza-
ção do capital social, po-
dem abater ao lucro tribu-
tável de 2016 e ao lucro tri-
b u t á v e l  d o s  3  a n o s 
seguintes, 5% do valor des-
ses aumentos de capital so-
cial, ou da constituição do 
capital social. Ou seja, no 
global, o beneficio era de 
20% do montante desses 
aumentos de capital social 
ou dos valores de constitui-
ção de capital social, repar-
tido por 4 anos.

Com o orçamento de es-
tado para 2017, este Bene-
ficio Fiscal, torna-se ainda 
mais interessante. A taxa 
de dedução ao lucro tribu-
tável aumenta de 5% para 
7% do valor dos aumentos 
de capital social, ou valores 
de constituição do capital 
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O Orçamento de Estado para 2017- 
Alterações ao Estatuto dos Benefícios Fiscais
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social e quer para o exercí-
cio de 2017, quer nos cinco 
seguintes, ou seja, a dedu-
ção total passa para 42% 
das entradas. 

Para além do aumento 
da dedução, as alterações 
introduzidas pelo OE para 
2017 vão mais longe. Até 
2016, só os aumentos de 
capital social ou constitui-
ção de capital social em di-
nheiro eram considerados 
para efeito desta dedução. 
A partir de 2017, se o au-
mento de capital ou consti-
tuição de capital inicial, for 
também em espécie, tam-
bém é considerado. Para 
além disto,  até 2016 só 

eram consideradas as en-
tradas feitas por pessoas 
s ingulares .  A  part ir  de 
2017 são também conside-
radas para efeito deste be-
neficio as entradas em di-
nheiro ou espécie realiza-
das por pessoas coletivas.

A s s i m ,  e  a  t í t u l o  d e 
exemplo, veja-se uma em-
p re s a  q u e  e m  2 0 1 7  fo i 
constituída com um capital 
social de 10.000,00 Euros 
ou procedeu a um aumento 
do seu capital social, em di-
n h e i r o  o u  e s p é c i e  d e 
10.000,00 Euros. O valor a 
deduzir ao seu lucro tribu-
t á v e l  s e r á  d e  7 %  d e 
10.000,00 euros durante 6 

anos. Ou seja,  vai poder 
abater ao seu lucro tributá-
vel 700 euros por ano, ao 
longo de 6 anos, ou seja, um 
total de 4.200,00 Euros. Se 
a taxa de IRC for 21%, a 
poupança fiscal ao longo 
dos 6 anos seria de 21% de 
4.200,00 Euros, ou seja, 
882,00 euros.  

Uma outra alteração ao 
Estatuto dos Benefícios Fis-
cais prevista para 2017 é a 
introdução do artigo 41º. B 
no EBF, que prevê que a taxa 
de IRC que incide sobre os 
primeiros 15.000,00 Euros 
para as empresas do interior 
seja reduzida de 17% para 
12,5%.

Com um álbum que marca 
uma revolução na aborda-
gem ao folk-rock português, 
o canta-autor ELIAS propõe 
agora, num formato mais in-
timista, uma série de concer-
tos acústicos, onde quem ou-
ve pode sentir a essência da 
canção em detrimento dos 
arranjos pormenorizados do 
CD Talvez Queiras Ficar, se-
gundo trabalho de estúdio do 
artista rebordosense.

Mais simples, mais íntimo 
e mais envolvente, nos próxi-
mos concertos ELIAS vai des-
vendar algumas das suas no-
vas canções.

 O que se diz de Elias…
Elias é mais um sinal de 

uma geração que foi educada 
na imensa fonte pop-rock, 
com derivações mais acústi-
cas e folk no seu caso específi-
co, mas cujas referências as-

sentam na língua que Ca-
mões ofereceu ao mundo. 

A capacidade de escrita, 
de surpresa, de interpreta-
ção, tem outros bónus em 
Elias, que também imagina e 
realiza vídeos, sempre com 
conceitos que apanham os 
nossos olhos desprevenidos 
e se revelam sintomas de 
uma mente irrequieta e cria-
tiva, que acredita que não há 
forma que não se encaixe. 
Basta um bocadinho de jeito. 
E alguma arte. Este sábado, 
dia 3 de dezembro, a propos-
ta surge em tom de desafio e 
colocar os pés a caminho até 
à Casa da Cultura de Paredes: 
talvez queiram ficar por ali…

Próximos concertos 
3 dez, 22h 
Casa da Cultura, Paredes
23 dez
Concerto Surpresa

Talvez Queiras Ficar acústico 
na Casa da Cultura
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Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

MISSA

MARGARIDA ALICE 
PEREIRA DE SOUSA
PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO

AGRADECIMENTO

Ocorreria, se fosse viva, na próxima quarta feira, dia 14 de dezem-
bro, o 76º aniversário do nascimento da sua ente querida, pelo que 
o seu marido, filhos, genro e netas mandam celebrar uma missa se 
sufrágio a levar a efeito na Igreja Matriz de Paredes, naquele dia, 
pelas O8 horas. A quem se dignar comparecer a esta eucaristia os 
familiares reconhecidamente agradecem.
Alberto Pinto e Sousa - marido
Anabela Pereira e Sousa  Patzak - filha
Alexandre Bruno Pereira e Sousa - filho     
Thomas Patzak - genro
Alice Margot de Sousa Patzak - neta
Clara  Marie de Sousa Patzak - neta

Paredes 2 de dezembro 2016   
PAREDES

FALECEU

DAVIDE EMANUEL 
PEREIRA FERREIRA BENTO
Faleceu com 32 anos. Era natural de Castelões de Cepe-

da - Paredes e residente em Sangalhos, Anadia. Era solteiro.  

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
SANGALHOS-ANADIA

FALECEU

IRENE RODRIGUES
Faleceu no dia 16 Novembro, com 88 anos. Era natural 
e residente em Sobrosa, Paredes. Era casada com Alfre-

do Carneiro da Silva.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães (Gerente 

Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
SOBROSA

FALECEU

ENGRÁCIA NUNES GASPAR
Faleceu no dia 18 de Novembro, com 88 anos. Era natu-
ral de Lodares – Lousada e residente na Trav. da Plaina 
nº 10, Louredo, Paredes. Era casada com Joaquim 

Moreira Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, noras, genro, 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
LOUREDO

FALECEU

FELISBINA DE SOUSA
Faleceu no dia 23 de Novembro, com 99 anos. Era 
natural de Figueiras – Lousada e residente na Av. Padre 
Moreira das Neves, Ent. C16, 1º Dtº. Madalena, Paredes. 

Era viúva de Justino António.

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
MADALENA

FALECEU

FRANCISCO LOPES
Faleceu no dia 22 de Novembro, com 82 anos. Era 
natural de Beire - Paredes e residente na Rua Luís de 
Camões nº 190 ( Santa Luzia), Rebordosa, Paredes. Era 

casado com Deolinda Nogueira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, 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
REBORDOSA

FALECEU

MÁRIO FREIRE BARBOSA
Faleceu no dia 21 Novembro, com 80 anos. Era natural 
de Beire – Paredes e residente na Rua da Liberdade nº 
154, Paredes. Era viúvo de Luísa Oliveira Barbosa.    

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

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

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

PAREDES

FALECEU

AGOSTINHO  
TAVARES DE SOUSA
Faleceu no dia 16 de Novembro, com 61 anos. Era 

natural de Milhundos – Penafiel e residente na Rua Santa Marta nº 
1069, Lordelo, Paredes.   Era casado com Maria Alice Moreira Leal 
de Sousa.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho, nora, netos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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

LORDEL0

FALECEU

ANA DA ROCHA PEREIRA
Faleceu no dia 25 de Novembro, com 85 anos. Era 
natural de Paranhos – Porto e residente na Rua Albano 
Amaral nº 1 (Adil), Lordelo, Paredes. Era casada com 

Dúlio Ferreira de Oliveira.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos, netos, e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua 
dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram endereça-
das 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
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Patrícia Brito & Silva Lda
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COMBUSTÍVEL AO DOMICÍLIO
Praça de Vales nº28

4580-017 Rebordosa
T.: 255 393 140

Agente Solarsegura Correctores de Seguros

Rua Padre Augusto Correia nº193

4580-245 MADALENA - Paredes

Tel.: 223 226 303  |  Tlm.: 919 227 669  |  968 671 639

paredes@solarsegura.com

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

RUA CENTRAL DE MOURIZ, 680
4580-594 MOURIZ
PAREDES

CONTACTO
TEL.: 255 781 798

WWW.RESTAURANTEOREI.PT

VIANA & SOUSA - ACTIVIDADE HOTELEIRA, LDA

RESTAURANTE    •    CAFÉ    •    TAKE-AWAY

CASAMENTOS

BATIZADOS

COMUNHÕES

ANIVERSÁRIOS

José S. Rodrigues
PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.

ALGUMAS DAS MARCAS REPRESENTADAS

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

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

josesrodrigues@sapo.pt

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

ESPECIALIZADOS EM:
Máquinas Eléctricas  |  Máquinas Pneumáticas  |  Ar Comprimido

Componentes para Pneus  |  Acessórios e Ferramentas

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

PAULO MACHADO  916  197  981

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

Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
Loja do vidro: Av. D. Manuel I, 2428 - 4585-013 BALTAR

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By
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