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Centros Escolares 
de Paredes há dez  
anos a dar notícias 
Polémicas. Os Centros Escolares de Paredes são, há dez anos, uma fonte inesgotá-
vel de notícias. A última aponta para fraude com milhões de euros da União 
Europeia. PÁGS.12 E 13
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“Importantes festejos da Inaugura-
ção da Luz Elétrica 
Com extraordinária animação e 
concorrência realizou-se ontem 
nesta freguesia a inauguração da 
luz elétrica.
Em todos os lugares eletrificados: 
Casconha – Outeiro – Deveza – So-
breira e Estação, logo à primeiras 
horas  do dia se notava desusado 
movimento.
Os postes foram enfeitados com 
verdes, flores e galhardetes. O lar-
go e imediações da Cabine engala-
nados com bandeiras e bandolins. 
De tarde principiou a afluir o povo 
das freguesias vizinhas e á hora 
marcada para a abertura dos feste-
jos – 19 horas – todo local e ruas 
que lhe dão acesso dificilmente 
comportavam a enorme multidão 
que esperava ansiosa. O represen-
tante da firma Bravo, Corte Real & 
Comp.ª pelo alto-falante da Camio-

neta Sonora, felicitou a Cooperati-
va Eletrificadora e o povo sobrei-
rense pelo importante melhora-
mento que em breve vai ser 
iniciado. 
Momentos depois chegam de auto-
móvel as edilidades de Paredes. O 
Rev. Pároco já paramentado, sobe a 
um estrado e profere uma brilhan-
te saudação e emocionou profun-
damente a assistência dizendo: 
«Bemvindo seja esta freguesia de S. 
Pedro da Sobreira o ex.mo Vice-
-presidente da Câmara Municipal 
de Paredes! Em nome da Igreja vou 
benzer a máquina transformadora 
e rogo-lhe que ela nos dê a deseja-
da luz que em nossas casas irá ser a 
doce e suave companheira. (…)»
S. exª o Vice-Presidente da Câmara, 
[Dr. José Firmino Vieira de Meire-
les], liga os interrutores da luz pú-
blica e particular e a luza brilhante 
e resplandecente aparece jorros 

nas ruas e nos prédios. Momento 
emocionante, de alegria e satisfa-
ção, da assistência que aplaude 
ininterruptamente com salvas de 
palmas. Sob intensa chuva de flo-
res brancas como pombas, eram 
feitas  as apresentações oficiais dos 
convivas, a Câmara Municipal, a 
firma instaladora Bravo, Corte 
Real, representante da firma forne-
cedora «Eletro Duriense», as auto-
ridades locais, etc. o fogo forte re-
benta no ar. A música executa uma 
marcha arrogante e animadora. A 
Camioneta Sonora executa o Hino 
Nacional. Segue-se a inauguração 
solene da luz elétrica na Igreja pa-
roquial. Dotada com uma instala-
ção de sessenta e quatro lâmpadas, 
dava um aspecto admirável. Sober-
bo espetáculo que se tornava ver-
dadeiramente encantador (…).”

Texto assinado por Mampos

CHEGADA DA LUZ ELÉTRICA À ZONA DA SOBREIRA 

Progresso de Paredes  
5 de Fevereiro de 1938

O Estádio das Laranjei-
ras e o Pavilhão Gimno-
desportivo de Paredes, 
pela sua história, pela sua 
localização, pelo seu con-
texto, são um património 
essencial e identitário do 
nosso Concelho e deviam 
s e r  u m  p a t r i m ó n i o 
inalienável.

Não o foram, mas fruto 
de contingências várias, 
regressou às  mãos de 
quem nunca devia ter 
saído.

Um erro que se corrigiu.
Será que este regresso 

é razão para termos con-
fiança de que não voltará a 
sair? Até porque várias vo-
zes se levantam a querer 
alterar a classificação da-
quele local para zona de 
equipamentos pondo-o a 
salvo de interesses comer-
ciais e especulativos.

Não. A verdade é que a 
volatilidade, urbi et orbe, 
com o que o Interesse, di-
to, Público, é mexido e al-
terado é preocupante.

Basta ver a forma como 
Trump altera tudo o que 
lhe apetece de forma com-
pletamente arbitrária e 
autoritária, que nos faz 

sentir pequenos, inú-
teis, indefesos. 

Uns fantoches nas 
mãos da lotaria demo-
crática. Com Chineses e 
Russos, à vez , a dizer 
q u e  c o n t ro l a ra m  a s 

eleições.
Pessoalmente, devia 

ser das pessoas mais feli-
zes com a Re-compra do 
Pavilhão. Primeiro porque 
já o defendia há muito 
tempo, inclusivé nas pági-
nas deste jornal. Segundo 
porque o venho oKupando 
, dando-lhe utilidade, com 
o Ténis de Mesa; Terceiro 
porque é extraordinário 
ter um equipamento pú-
blico como este, mesmo à 
porta de minha casa.

Mas não estou, pelo 
menos, entusiasmado, 
porque aquilo que devia 
ser a oportunidade para a 
manifestação do EmPowr-
ment da sociedade civil, de 
que o Manifesto das laran-
jeiras seria um bom sinal, 
receio bem que não venha 
a ser mais do que um jo-
guete político que, passa-
das as eleições, voltará à 
sua triste condição de “bo-
la colorida nas mãos de 
umas crianças”.

E não tenho certeza de 
que ser uma simples bola 
colorida faça com que Pare-
des, como o Mundo no poe-
ma do Poeta Gedeão, pule e, 
sobretudo, avance.

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

EDITORIAL

O incontornável 
pavilhão
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Alberto Pereira Leite, 
que foi Presidente da 
Câmara Municipal de 

Paredes de 7 de junho 1973 a 
8 de julho de 1974, foi home-
nageado pelo atual Executi-
vo. A homenagem realizou-
-se no dia 27 de janeiro, em 
Sessão Solene no Salão No-
bre dos Paços do Concelho. 
Na ocasião foi-lhe entregue a 
Chave de Honra do Municí-
pio de Paredes, a mais alta 
distinção municipal, atribuí-
da apenas a Chefes de Estado 
ou de Governo e a Presiden-
tes de Câmara.

“Agradeço a decisão e lou-
vo a determinação em pro-
mover esta homenagem”, 
disse Pereira Leite.

No seu discurso de agra-
decimento, o homenageado 
aproveitou para caraterizar 
e explicar o funcionamento 
da Câmara Municipal de en-
tão. “Na altura, uma medida 
tão simples como permitir 
que as pessoas pudessem as-
sistir às reuniões de Câmara, 
revelou-se uma medida de 
extrema importância”.

“Os funcionários munici-
pais eram incansáveis, re-
cordo-me aquando da cria-
ção dos serviços sociais e 
com a redução da hora de al-
moço, permitiu-nos encer-
rar a Câmara aos sábados, 
dando mais tempo de repou-
so aos funcionários”, recor-
dou Pereira Leite.

Celso Ferreira explicou 
que “esta é a última homena-
gem no âmbito das comemo-
rações dos 40 anos do poder 
local. Pereira Leite é uma 
pessoa que merece ser re-
cordado e merece esta ho-

menagem” referiu o atual 
Presidente da Câmara 
Municipal de Paredes.

“Graças à sua sereni-
dade e ponderação na 
gestão do processo pós 
25 de abril, permitiu que 
em Paredes tivéssemos 
uma passagem sem con-
flitos para as primeiras 
eleições livres.”, salien-
tou Celso Ferreira.

No final da cerimónia 
foi descerrado um qua-
dro na Sala de audiências 
onde figuram todos os 
Presidentes da Câmara 
Municipal de Paredes já 
homenageados, termi-
nando com a tradicional 
fotografia de grupo nas 
escadas do edifício da Câ-
mara Municipal.

Tributo. Pereira Leite foi quem “trouxe” a autarquia de Paredes do antigo regime para o pós-
25 de Abril de 74.   O homenageado louvou a determinação da iniciativa.

Pereira Leite, o último 
dos homenageados pela Câmara 
de Celso Ferreira

António Orlando | texto

A depressão é uma 
das doenças psiquiá-
tricas mais frequentes, 
afetando cerca de 8% 
da população portu-
guesa. Uma em quatro 
mulheres e um em ca-
da dez homens podem 
vir a sofrer da doença 
durante a vida. A crian-
ça também pode ser 
afetada. 

A depressão é uma 
perturbação do humor 
que não deve ser con-
fundida com senti-
mentos de tristeza (o 
“estar em baixo” ou 
“desmoralizado”), rea-
tivos a acontecimentos 
de vida.

Existem vários fa-
tores causais da doen-
ça, como sendo fato-
res genéticos, altera-
ç õ e s  d e  a l g u m a s 
substâncias  cere-
brais, acontecimentos 
traumáticos de vida, o 
tipo de personalida-
de, o ambiente socio-
familiar na infância, 
etc.

Os sintomas du-
ram, pelo menos, duas 
semanas e podem in-
cluir o humor deprimi-
do, perda de interesse 
ou de prazer nas ativi-
dades diárias, varia-
ções do peso, pertur-
bação do apetite, do 
sono e do desejo se-
xual, diminuição da 
energia, lentidão, alte-
rações da concentra-
ção, da memoria e do 
raciocínio, sensações 
de aflição, irritabilida-
de, tensão ou agitação, 
sentimentos de culpa, 
de inutilidade, de auto-
-desvalorização e rui-
na e ideias de morte e 
suicídio. Por vezes a 
pessoa não se sente 
triste, apresentando 

apenas sintomas como 
fadiga, pressão no pei-
to, dor crónica ou per-
turbações gastrointes-
tinais (náuseas, vómi-
tos ou diarreia). 

O tratamento inclui 
medicamentos anti-
-depressivos, psicote-
rapias e, em casos mais 
graves, a eletroconvul-
sivoterapia. Os anti-de-
pressivos constituem o 
tratamento habitual de 
primeira linha da de-
pressão e são, geral-
mente, um tratamento 
prolongado (pelo me-
nos, 6 meses após a re-
cuperação). O trata-
mento compensa os 
sintomas durante a 
crise e pode ajudar a 
evitar as recaídas, pelo 
que é importante que o 
doente não suspenda a 
toma da medicação 
sem indicação do seu 
médico. 

A mais grave conse-
quência do não trata-
mento da depressão é 
o suicídio, responsável 
anualmente por mais 
de 1000 mortes em 
Portugal. O recurso ao 
médico deve ser incen-
tivado para que se pos-
sa iniciar um trata-
mento adequado e di-
minuir este risco.

Não sendo reco-
nhecida como doença, 
a depressão presta-se 
a que outros, incluindo 
a família, desvalorizem 
o doente como “fraco”, 
“incapaz”, “preguiço-
so” e até “maluco”. A 
imagem pessoal e a au-
toestima, que já estão 
diminuídas pela doen-
ça, agravam-se ainda 
mais devido a esta in-
justa apreciação das 
dificuldades do doen-
te. Assim, é importante 
o reconhecimento da 
depressão como uma 
doença incapacitante, 
mas tratável, e a procu-
ra de ajuda profissio-
nal o mais precoce-
m e n t e  p o s s íve l  é 
fundamental.

Por
CARINA 
FREITAS

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

Depressão
   OPINIÃO CLÍNICA  

Pereira Leite, o político

Alberto Augusto da Cunha Pereira Leite nasceu a 17 de agosto de 1942. 
É neto e bisneto de antigos Presidentes da Câmara Municipal de 
Paredes.

Com a eleição para o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Pare-
des, em 1972, e com a posterior indigitação, pelo Governador Civil do 
Porto, para a presidência da Câmara, instalou-se definitivamente em 
Cristelo, Paredes.

Continuou na vida política depois do 25 de abril de 1974: foi Presidente 
do Concelho Municipal de Paredes; cumpriu dois mandatos como ve-
reador; e foi membro da Assembleia Municipal, na qual liderou a banca-
da do PSD durante 12 anos.

Foi ainda Presidente da concelhia do PSD, candidato a deputado à As-
sembleia da República e à Câmara.

Iniciou ainda o processo de atribuição de verbas às Juntas de Freguesia 
para sua gestão, e foi impulsionador da edificação do novo quartel dos 
Bombeiros Voluntários de Paredes, só possível ali pela indispensável 
municipalização da EN 15 que promoveu. Elaborou igualmente o 1.º 
Plano Rodoviário do concelho, com definição e pavimentação dos 17 ei-
xos viários fundamentais para facilitar a mobilidade interfreguesias.  

Ao longo da vida fundou, entre outras, a Cooperativa Agrícola de Pare-
des, Caixa de Crédito Agrícola de Paredes e a Associação de Empresas 
de Paredes. Colaborou com o jornal O Progresso de Paredes durante 
vários anos e Rádio Terra Verde. 

Pereira Leite considera que serviço público não é o Estado e sim o com-
promisso de cada cidadão para com os outros.
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Nos Bombeiros Volun-
tários de Cête o mau 
estar é latente pelo 

que se estar a passar. As pala-
vras são poucas porque a hora 
é de muita ponderação para se 
evitar que sejam dados passos 
em falso. Celso Moreira, presi-
dente da Associação Humani-
tária dos Bombeiros e Cête 
(AHBVC) diz que “não é a hora 
de falar porque estão a ser reu-
nidos dados para serem toma-
das decisões”. 

Vinte e dois Bombeiros da 
corporação de Cête entrega-
ram no dia 19 de janeiro os ca-
pacetes e pediram a passagem 
ao Quadro de Reserva. Os vo-
luntários tomaram esta atitu-
de de protesto radical em rotu-
ra com a Direção da AHBVC e 
Comando de José Luís Silva. 

O socorro às populações 
“"está garantido porque, se 
mais não fosse, é o Comando 

Distrital de Operações de So-
corro que tem a supervisão 
pela coordenação e imobiliza-
ção de meios referente a incên-
dios e ao CODU (INEM) nos 
serviços de saúde. Temos 
meios suficientes para atender 
a todas as prestações de socor-
ro que ocorram na nossa área 
de intervenção”, explica Celso 
Moreira. 

A Assembleia Geral da 
AHBVC, para aprovação de 
contas, está prevista para abril, 
“mas já fiz saber que não tenho 
problemas em antecipar essa 
reunião. Problema só se for da 
parte da contabilidade para 
fechar as contas e com o pró-
prio Conselho Fiscal. A realiza-
ção de uma Assembleia Geral 
extraordinária não está fora de 
hipótese. Está-se a analisar es-
sa possibilidade”, admite Celso 
Moreira ao Progresso de 
Paredes. 

O responsável diz que fo-
ram acusados de coisas " fal-
sas, pois quando foi dada a 

possibilidade de exporem as 
suas razões na reunião efetua-
da para o efeito, com todo o 
corpo ativo e a pedido da Dire-
ção em 19 de janeiro, esses 22 
Bombeiros Voluntários entre-
garam os capacetes e apenas 
disseram que era porque a Di-
reção e o Comandante não se 
demitiam. Sobre a calúnia da 
má gestão, os mesmos não 
fundamentaram tal afirmação, 
nem podiam, uma vez que a 
contabilidade não está encer-
rada. Os autores destas afirma-
ções terão de esclarecer tais 
afirmações em local próprio", 
argumenta Celso Moreira. 

Seja como for, a Direção da 
AHBVC mantém a confiança 
no comandante. “Embora não 
esteja atualmente a trabalhar 
da forma que nós pretende-
mos não é motivo para pôr em 
causa a sua confiança. Mas há 
uma coisa, Direção e Coman-
do, nós não estamos agarrados 
a o  l u g a r ”,  g a r a n t e  o 
responsável. 

 “Quem como eu trabalha 
gratuitamente 12 horas por 
dia, ir-se embora era um gran-
de um grande favor que fazia a 
si próprio, neste caso, a mim e 
à minha família. Se de facto eu 
tivesse sido eleito só por essas 
pessoas, garanto que ia auto-
maticamente embora. A ques-
tão é que nos fomos eleitos pe-
los associados e temos alguma 
coisa a justificar a esses mes-
mos associados”, concluiu. 

Polémica. Duas dezenas de bombeiros da corporação de Cête, em rotura com a Direção 
e Comando, entregaram os capacetes e pediram a passagem ao Quadro de Reserva. 
Assembleia-geral vai discutir discórdia que estará, também, a caminho do Tribunal.

Socorro garantido apesar  
da labareda da polémica que  
consome os voluntários de Cête

António Orlando | texto

Razões  
evocadas pelos  
contestatários 
para a entrega 
do capacete

- Sobre a Direção:

Falta de transparência 
das contas, sobretudo 
por não serem revelados 
os valores angariados 
em eventos realizados 
pelos voluntários. Dire-
tores conduzem veículos 
operacionais. Alimentos 
dados pela população 
“fechados numa sala, en-
quanto os bombeiros 
passavam fome e sede" 
durante o combate aos 
fogos do último verão.

- Sobre o Comando: 

A ausência do coman-
dante nos diferentes 
teatros de operações. 
Proibição do toque de si-
rene para fogos flores-
tais. Avaliações ilegais de 
bombeiros e introdução 
de horas fictícias de ser-
viço. Alteração das notas 
de avaliação de estagiá-
rios. Apenas um elemen-
to de serviço durante a 
noite. Falta de comuni-
cação de ordens de ser-
viço. Formação inexis-
tente para os voluntários 
e incumprimento de re-
gras na condução de pro-
cessos disciplinares.

Desmistificar a inadapta-
ção às lentes progressivas.

Tem mais de 40 anos e 
sente dificuldade em ver le-
tras pequeninas ao perto? 
Tem necessidade de afastar 
a folha para ler melhor? Pro-
curar locais com mais luz? 
Tem presbiopia.

Hoje em dia são várias as 
soluções para este erro re-
frativo. Primeiramente, terá 
de recorrer a uma consulta 
para examinar, adequada-
mente, a sua visão. A consul-
ta será constituída por várias 
fases: uma informação breve 
sobre antecedentes visuais e 
oculares, assim como da saú-
de em geral; descrição das 
suas tarefas diárias como o 
seu trabalho entre outras ati-
vidades. Seguido dessas in-
formações passamos para a 
realização de testes prelimi-
nares, refrativos e à sua mo-
tilidade ocular. Será, tam-
bém, avaliada a sua visão bi-
nocular e acomodação e, por 
fim, a sua saúde visual.

Todos estes exames vão 
auxiliar-nos na escolha da 
melhor solução para si. A 
prescrição para a presbiopia 
pode ir desde o uso de óculos 
apenas para situações de vi-
são ao perto ou para pessoas 
que já necessitavam de ócu-
los para a visão de longe: as 
lentes bifocais, lentes pro-
gressivas e lentes de contac-
to multifocais.

Existe um grande es-
tigma em relação às lentes 
progressivas. Foram vá-
rios os casos de inadapta-
ção a estas mesmas lentes 
e, na verdade, antigamen-
te as mesmas padeciam de 
algumas aberrações óti-

cas laterais o que limitava 
bastante a amplitude do 
campo visual dos usuá-
rios. Hoje em dia, as lentes 
estão cada vez mais otimi-
zadas e o número de pes-
soas que não se adaptam é 
cada vez mais reduzido.

Existem vários tipos de 
lentes progressivas e, com a 
devida informação, hoje em 
dia é possível escolher a 
ideal para si. São vários os 
fatores a ter em conta: a sua 
profissão e as diversas dis-
tâncias de trabalho que ela 
implica; outras tarefas diá-
rias, como conduzir à

noite, hábitos de leitura 
(uso de aparelhos digitais 
como tablets, telemóveis, 
computador); o equilíbrio 
da sua visão binocular; o seu 
erro refrativo, entre outros.

Todos esses parâmetros 
nos permitirão escolher a 
lente ideal para si: com uma 
boa amplitude de campo vi-
sual; prevalecer a distância 
que usa mais frequentemen-
te no seu dia-a-dia, por 
exemplo a lente que escolhe-
mos para um paciente que 
passa o dia ao computador e 
a escrever pode ser comple-
tamente diferente da de um 
paciente que passe o dia a 
conduzir.

Deste modo, consegui-
mos minimizar os sintomas 
de inadaptação tão frequen-
tes e, simultaneamente, já 
tão ultrapassados neste tipo 
de lentes.

Informe-se mais e me-
lhor connosco. Tire todas as 
suas dúvidas na sua ótica de 
confiança e com pessoas de-
vidamente capacitadas para 
tal.

Encontre-nos na Opticá-
lia Paredes na rotunda da 
saída da auto-estrada na Rua 
1ºde Dezembro nº66, 4580-
021 Paredes. Contacto tele-
fónico: 224932099.

Por
LÚCIA
RIOS

Doutora na clínica Opticália

Não se adapta às 
lentes progressivas?

   DOUTORA LÚCIA RIOS ALERTA...
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AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 917 457 007 EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

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

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

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

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

Rua da Igreja Velha, 71 - Ed. Souto Meão, Lj AA
4580-113 Paredes

Telm.: 964 015 347  |  Tel.: 255 784 929

chavesvalesousa@hotmail.com

Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
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Vice-Presidente e Pre-
sidente da Câmara 
de Paredes estão di-

vididos quanto ao futuro a 
dar ao Estádio das Laranjei-
ras, agora que aquele velho 
teatro dos sonhos dos unio-
nistas foi recomprado pela 
Autarquia por 1,6 milhões 
de euros. A aquisição foi fe-
chada em 25 de janeiro em 
hasta pública.  

Pedro Mendes partilha 
da opinião dos que vêm a 
oportunidade de fazer re-
gressar às Laranjeiras os 
jogos oficiais da equipa sé-
nior do USC Paredes pro-
movendo dessa forma a re-
conciliação com muitos pa-
redenses que se afastaram 
do clube desde que o União 
Sport Club de Paredes dei-
xo u  d e  j o g a r  n o  v e l h o 
Estádio. 

“Quanto ao Estádio das 
Laranjeiras voltar a ver o 
União de Paredes a jogar ali 
é algo que me entusiasma. 
Porque não? Não põe em 
causa a cidade desportiva. A 
cidade é dos cidadãos e ca-
be-lhes discutirem os seus 
interesses e desejos e essa 
discussão deve ser feita de 
forma alargada e não deve-
mos ter medo de fazer essa 
discussão”, acrescentou, Pe-
dro Mendes ao Progresso 
de Paredes.

Celso Ferreira em decla-
rações ao JN, de 27 de janei-
ro, rejeitou essa possibili-
dade: “era a mesma coisa 
que o FC Porto deixasse de 
jogar no Dragão para jogar 
na Constituição. É comple-
tamente absurdo”. 

Mais tarde, citado pelo 
gabinete de imprensa da 
autarquia, em comunicado 
enviado à redação do Pro-
gresso de Paredes, o presi-
dente de Câmara adotou um 
discurso mais moderado: 
“queremos ouvir as pessoas 

da cidade e fazer lá o que for 
da vontade da comunidade. 
Os terrenos de baixo, são 
para alienar, porque não 
precisamos deles e é uma 
forma de recuperarmos o 
investimento. Serão desti-
nados a zona comercial e 
não a habitação. O resto é 
para equipamentos públi-

cos, propriedade da autar-
quia”, disse Celso Ferreira. 

Na véspera do Leilão de 
venda, o Partido Socialista, 
em conferência de impren-
sa à porta do velho Pavilhão 
Municipal, sugeriu a exis-
tência de uma negociata 
com o futuro comprador 
dos terrenos do complexo 

desportivo das Laranjeiras, 
usando o “direito de prefe-
rência” como moeda de tro-
ca para ficar com o Pavi-
lhão. “Não podemos afir-
m a r  c o m  c e r t e z a  m a s 
foi-nos dado a entender que 
um investidor privado esta-
va interessado em comprar 
os terrenos e já tinha feito 
uma negociata com a Câma-
ra para oferecer ao Municí-
pio o Pavilhão. A Câmara 
como já incluiu no Orça-
mento de 2017 uma verba 
de 200 mil euros para re-
qualificar o Pavilhão fica 
contente com isto”, disse 
Alexandre Almeida. 

A zona do complexo das 
Laranjeiras está classifica-
da em PDM como Área Resi-
dencial de Grande Densida-
de Nível 3 e não comercial 
(aliás esta classificação já 
não existe sequer na no-
menclatura dos PDM da no-
va geração) como foi dito 
em reunião de Câmara, sig-
nifica isto que ali podem ser 
construídos edifícios de ha-
bitação até seis (!) andares. 
O PS garante que já apre-
sentou uma proposta de al-
teração do PDM para que 
toda a área de 31.117 m2 
seja classificada como zona 
desportiva para impedir 
construções no local. “A Câ-
mara estiver imbuída do 
mesmo espirito que o PS e 
quiser voltar a ter aqui a zo-
na desportiva de Paredes, 
terá de aceitar esta altera-
ção”, acrescentou o verea-
dor e candidato Alexandre 
Almeida. 

Refira-se, no entanto, tal 
como o noticiado pelo Pro-
gresso de Paredes, a revisão 
do PDM é um processo ex-
tremamente burocrático 
que implica o parecer de 
inúmeras entidades públi-
cas e que na melhor das hi-
póteses só daqui a sete anos 
é que haverá a revisão do 
PDM publicada em Diário 
da República.

Negócio. Vice-Presidente da Câmara, Pedro Mendes diz-se entusiasmado com a possibilidade de voltar a ver o União de Paredes a jogar no Estádio 
das Laranjeiras. “Porque não” interroga. Opinião diferente tem Celso Ferreira, o presidente de câmara. 

Terrenos das Laranjeiras comprados pela Câmara 

António Orlando | texto

Compra em que condições 

O adjudicatário, leia-se, Câmara de Paredes ao formalizar a pro-
posta de compra teve de entregar um cheque de caução no va-
lor correspondente a 5% do valor anunciado à ordem da imobi-
liária que promoveu a venda em leilão, a LC Premium, Lda. 

Com a adjudicação a Câmara pagou à massa Insolvente 20% do 
valor da venda a título de sinal e princípio de pagamento, bem 
como 5% do valor da venda acrescido de IVA à taxa em vigor à 
LC Premium, Lda., referente aos serviços de promoção de ven-
da, devendo o remanescente de 80% ser liquidado aquando da 
realização da escritura de compra e venda. Em reunião de câma-
ra Celso Ferreira disse que autarquia já desembolsou 320 mil 
euros e que aquando da escritura a proposta de aquisição irá a 
reunião de Câmara.

FO
TO

:D
R

Funcionários municipais retiraram  
de imediato a placa "vende" do estádio
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A Câmara de Pare-
des comprou, no dia 
25 de janeiro, em has-
ta pública, os terrenos 
das Laranjeiras por 
1,6 milhões de euros. 
Ao leilão, que decor-
reu em Lisboa, apenas 
compareceu uma pro-
posta, no caso, a da au-
tarquia paredense. O 
preço base estabeleci-
do pela administrado-
ra de insolvência da 
empresa Guedol (até 
aqui dona dos terre-
nos) era de 1,4 mi-
lhões de euros.

Em declarações ao 
Progresso de Paredes, 
o vice-Presidente da 
Câmara, Pedro Men-
des, diz ter sido decisi-
va a sua proposta apro-
vada em reunião de câ-
mara que espantou os 
interessados em adqui-
rir o terreno. “Tendo 
em conta a importância 
destes equipamentos 
para a nossa comuni-
dade propus e foi apro-
vado por unanimidade 
que fosse tomada uma 
deliberação sobre o de-
sejo da Câmara e que 
fosse dada a devida no-
ta pública a todos os in-
teressados que a Câma-
ra de Paredes estava 
interessada naqueles 
dois equipamentos e 
que não iria abdicar 
deles”.

Apesar da proposta 
de Pedro Mendes ter 
sido aprovada por una-
nimidade em reunião 
de Câmara, Celso Fer-
reira, disse alto e bom 
som que a  Câmara 
exerceria o direito de 
preferência, “mas não 
apresentaria nenhuma 
proposta. Quem com-
prar vai ter de falar 
connosco”, garantiu na 
reunião do Executivo 

Municipal de 11 de ja-
neiro. Mas o facto é que 
no dia do leilão não só 
apresentou uma pro-
posta de compra, como 
subiu a parada em 200 
mil euros. O preço base 
era 1,4 milhões de eu-
ros e a proposta da Câ-
mara foi de 1,6 milhões 
euros. Como era a única 
proposta em cima da 
mesa os terrenos fo-
ram-lhe adjudicados.

Desta forma os ter-
renos que compreen-
dem o velho Estádio 
das Laranjeiras, campo 
de treinos e Pavilhão 
Gimnodesportivo pas-
saram a estar no domí-
nio público sob alçada 
da Câmara de Paredes. 

Refira-se que a Au-
tarquia, em 2008, tinha 
vendido esses mesmos 
terrenos por 8,5 mi-
lhões de euros e agora, 
nove anos depois os 
terrenos voltam para a 
posse do município por 
1,6 milhões de euros. 

Na altura, foi tam-
bém vendido o Pavi-
lhão Municipal, porque 
o projeto do centro co-
mercial a implantar no 
local incluía um Pavi-
lhão multiusos no seu 
interior com maior ca-
pacidade do que o Pavi-
lhão Rota dos Móveis, o 
maior do concelho de 
Paredes.

Entretanto, a famí-
lia da doadora dos ter-
renos ao União Sport 
Clube de Paredes con-
testou a decisão da au-
tarquia, dando início a 
um longo processo ju-
dicial favorável final à 
Câmara de Paredes, 
que terá originado o 
imbróglio que terá 
originado a insolvên-
cia da empresa que 
comprou os terrenos 

em 2008 e levou à ven-
da agora realizada em 
hasta pública.

Pedro Mendes lem-
brou que em curso está 
a revisão do Plano Dire-
tor Municipal (PDM) e 
que a classificação dos 
terrenos das laranjei-
ras (lugar dos Trigais) 
“deveria ser revertida 
para equipamentos”.

Já Celso Ferreira 
congratula-se por ter 
“Readquirido por 1,6 
milhões de euros pa-
trimónio que vende-
mos por 8,5 milhões 
de euros há nove anos. 
Vamos reabilitar o Pa-
vilhão e devolvê-lo à 
cidade até ao próximo 
verão. Será gerido pe-
la Câmara Municipal 
de Paredes e preferen-
cialmente usado para 
alta competição, com 
tempos de utilização 
rateados pelos clubes 
de Paredes”, disse em 
comunicado.

A compra

Os subscritores do Ma-
nifesto das Laranjeiras en-
tregaram no dia 30 de ja-
neiro, ao presidente da Câ-
m a r a  d e  P a r e d e s ,  o s 
documentos originais do 
Manifesto, assinados por 
mais de 1850 paredenses. 

Na ocasião, o porta-voz 
dos subscritores Francisco 
Queirós fez questão de de-
finir a adesão ao documen-
to como “um sobressalto 
cívico desamarrado de 
partidos ou de interesses 
particulares. Fomos to-
mando consciência de que 
esta causa não tem oposi-
ção popular”.

“Temos a firme convic-
ção de que o governo muni-
cipal não deixará de respei-
tar a voz do povo. E que tu-
do fará para reconstruir 
nas Laranjeiras – pavilhão, 
campo principal e campos 

de treinos – um espaço ex-
clusivamente desportivo 
dedicado à população em 
geral, sobretudo aos mais 
jovens”.

Os subscritores anun-
ciaram a desmobilização 
“em nome da confiança de-
mocrática nos nossos polí-
ticos locais”, mas trataram 
desde logo deixar bem cla-
ro: “Não autorizamos nin-
guém a reivindicar o coleti-
vo que o Manifesto das La-
r a n j e i r a s  a g r e g o u .  O 
capital democrático que 
acumulámos na defesa 
desta causa fica todo reser-
vado para responder a 
qualquer deriva sobre o 
texto do Manifesto, desig-
nadamente, a alienação 
parcial das Laranjeiras pa-
ra privados, a construção 
nas Laranjeiras de prédios 
habitacionais, a autoriza-

ção de comércio denso e o 
uso privilegiado do espaço 
desportivo por profissio-
nais em detrimento da po-
pulação amadora escolar.

O manifesto recolheu 
1688 assinaturas em papel 
e 192 assinaturas eletróni-
cas (cf. http://www.peti-
caopublica.com/psign.
aspx?pi=PT84066).

Manifesto que recusa  
alienação parcial das Laranjeiras 
para privados recolheu  
1580 assinaturas

Página Oficial 
do USC 
Paredes: 

«Complexo Desportivo 
das Laranjeiras volta a 
ser da Câmara Munici-
pal de Paredes”

 O União Sport Clube de 
Paredes é velhinho tem 
92 anos, merece respei-
to e dedicação, valeu a 
pena fazer um esforço 
pela continuidade do 
União.»

Francisco Queirós entregou a Celso Ferreira 
volume  com as assinaturas  do manifesto
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MÁRIO ROCHA
TREINADOR DA ALIANÇA DE GANDRA

Não começamos da melhor forma 
pelo desconhecimento do campeo-
nato, mas rapidamente melhora-
mos. A classificação do Aliança de 
Gandra diz tudo, fizemos uma be-
líssima primeira fase. Há apenas 

um sabor amargo, do empate em Moncorvo e a 
derrota em Amarante, que nos dariam já a manu-
tenção. Agora a nova fase é uma injustiça. Perde-
mos 24 pontos ficamos com 8 pontos, mas é assim, 
não há nada a fazer. Temos condições para garan-
tirmos a manutenção, mas em futebol nada é certo. 
Ainda no domingo perdemos, por lesão, o defesa-
-esquerdo até ao final da época.

CALÓ
TREINADOR USC BALTAR

Em Várzea até fizemos um bom jogo. 
O adversário fez 1/0 e nós ainda che-
gamos ao empate a 1-1. Ao intervalo, 
o único jogador que tinha para lançar 
no jogo era o guarda-redes. Se tivés-
semos outras opções, se calhar, o re-

sultado seria outro. Para continuar com onze jogado-
res em campo tive que pôr o guarda redes a jogar lá à 
frente. É muito difícil trabalhar nestas condições. Já 
falei com o presidente e a ideia dele, este ano, é mes-
mo só competir e para o ano ver se temos melhores 
condições. Este ano arranjar onze jogadores já é um 
bico de obra. 

PEDRO BARROSO
TREINADOR DO REBORDOSA AC

Jogamos mais dois dérbis. Fizemos 
três seguidos. Com o Aliados, o Re-
bordosa entrou mal no jogo. Aos 30 
segundos já estávamos a perder. 
Depois fomos claramente superio-
res. O Aliados esporadicamente, 

em transições, chegava à nossa baliza.   Domina-
mos o jogo. Conseguimos fazer dois golos na se-
gunda parte. A vitória foi justa mas pecou por es-
cassa. Em Sobrado o relvado estava lastimável, não 
dava para jogar. O jogo foi muito físico, muito jogo 
direto. Fomos quem mais procurou a vitória mas 
não conseguimos. Faltam cinco jogos. Continua-
mos dentro dos objetivos nesta fase.

RENATO GUIMARÃES
TREINADOR ISC SOBREIRENSE

Com o Monte Córdova, realizamos uma 
exibição consistente no qual dispuse-
mos de várias oportunidades claríssi-
mas de golo. O único remate do adver-
sário deu em golo e uma grande penali-
dade a nosso favor não foi assinalada 

pelo arbitro.  Já com o Ferreira foi um jogo com muita alma 
e dedicação por parte da minha equipa pois entramos no 
encontro a perder sofrendo desde logo um golo no 1º mi-
nuto. Aos 7 minutos ficamos reduzidos a 10 elementos o 
que condicionou a nossa estratégia. Contudo, mesmo 
sempre em desvantagem no encontro, conseguimos rea-
gir. No final do jogo, dispusemos de uma boa oportunidade 
para alcançar a vitória. 

JUVENAL BRANDÃO
TREINADOR DO ALIADOS FC LORDELO

Em Rebordosa fizemos uma primeira 
parte muito boa e tivemos oportuni-
dades para ao intervalo ter uma van-
tagem maior do que 1-0. Na segunda 
parte e com um jogador expulso com 
vermelho direto logo aos 10 minutos 

tivemos menos bola e apostamos no contra ataque. 
Eles deram a volta mas nunca desistimos. Aliás, em ci-
ma da hora tivemos outra grande oportunidade. Com 
o Baião o jogo foi difícil para ambas as equipas. O rel-
vado por causa do mau tempo prejudicou o jogo de 
posse e houve muitos duelos. Foi um desgaste muito 
grande. As oportunidades não foram muitas. Foi bom 
não termos sofrido mas mau não termos marcado.

JOSÉ ANTÓNIO
TREINADOR DO SC NUN´ÁLVARES

Tivemos dois jogos fora de portas em 
que, do meu ponto de vista, tivemos 
excelentes prestações. Em Ermesin-
de batemo-nos pelo melhor resulta-
do. Aconteceu um empate que foi in-
teiramente justo, diante do atual pri-

meiro classificado com uma exibição que nos deu 
garantias para o futuro. Em Nogueira da Maia fize-
mos uma exibição em que dominados o jogo por com-
pleto, mas fomos perdulários, inclusivé desperdiça-
mos uma grande penalidade. O próximo jogo é de 
grau de dificuldade elevada, diante do Infesta mas 
também é uma oportunidade para nós invertermos a 
tendência de maus resultados em casa.

Por ANTÓNIO ORLANDO

Subidas 
& Descidas

E
stá terminada a primeira fa-
se da do Campeonato de 
Portugal. A equipa do Alian-

ça de Gandra que se estreou na 
competição ficou a escassos pon-
tos de conquistar já o objetivo da 
temporada - a manutenção.  
Não foi possível muito por culpa 
de dois deslizes assinalados neste 
jornal pelo técnico Mário Rocha. 
Assim, a equipa vai jogar na nova 
fase do campeonato a Manuten-
ção ou a Descida. 
A II Fase inicia-se no próximo dia 
12. Na fase de Manutenção/Des-
cida, os 64 clubes, entre os quais o 
Aliança de Gandra, divididos em 
oito séries, arrancam com 25% 
dos pontos obtidos. Descem aos 
distritais os dois últimos de cada 
série, mais os quatro derrotados 
do play-off dos sextos 
classificados.
A Aliança Gandra arranca na Se-
gunda série com 8 pontos, no se-
gundo lugar. O FC Felgueiras1932 
é líder com 9 pontos. Trofense, S. 
Martinho, Mirandela, Pedras Sal-
gadas, Ponte da Barca e Limianos. 
Na zona de subida, as 12 equipas 
serão divididas em dois grupos. Os 
dois clubes classificados no pri-
meiro lugar de cada série, que so-
bem automaticamente à LigaPro, 
jogam entre si, em campo neutro, 
o apuramento de campeão.
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EURICO COUTO
TREINADOR DO USC PAREDES

DAVID BARBOSA
TREINADOR FC PARADA

A nossa posição, 2º da geral, é fruto 
do trabalho. Pela primeira vez tive-
mos duas vitórias consecutivas. Ga-
nhamos 4-1 ao Codessos apesar de 
estarmos a perder por 1/0 ao inter-
valo. Na segunda parte consegui-

mos fazer a remontada para 4/1. Foi tremendo. Con-
tra o Raimonda, era um jogo fora de casa, diante da 
equipa que estava empatada connosco na 2ª posi-
ção. Inicialmente um empate já era bom resultado, 
mas o certo é que o Parada venceu por 3/1. Foi uma 
vitória justa. Parabéns aos meus jogadores.

ADALTO SILVA
TREINADOR CCD SOBROSA

Diante do Nevogilde tivemos um jo-
go atípico. Parecia um jogo de fim de 
época.  Houve uma invasão de adep-
tos do adversário. Foi um dia muito 
mau mesmo. Diante do Citânia de 
Sanfins, o Sobrosa voltou a ser uma 
equipa organizada, que teve bola. 

Taticamente foi perfeita diante da melhor equipa do 
campeonato. Nós impusemos uma igualdade num 
jogo em que os dois guarda-redes foram os melhores 
jogadores em campo. Ainda assim o mais agradável é 
que tivemos uma invasão de adeptos do Sobrosa. Pa-
recia que estávamos a jogar em casa.

CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B

JORNADA 17 DISPUTADA EM 22 DE JANEIRO

Caniçal .......................................0 Aliança de Gandra ....................... 2

JORNADA 18 DISPUTADA EM 29 DE JANEIRO

Aliança de Gandra .................2  S. Martinho  ................................... 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 16

1º Amarante FC ............................................................................... 41 Pontos

2º Marítimo B ................................................................................... 35 p

4 º Aliança Gandra .......................................................................... 32 p

Fim da 1ª fase

CAMPEONATO DE PORTUGAL, SÉRIE B  // NOVA FASE

FC Felgueiras 1932 ......................................................................... 9

Aliança de Gandra ........................................................................... 8

Trofense .............................................................................................. 8

S. Martinho ......................................................................................... 7

Mirandela ........................................................................................... 5

Pedras Salgadas ............................................................................... 5

Ponte da Barca .................................................................................. 3

Limianos .............................................................................................. 3

DIVISÃO ELITE AFP, SÉRIE 2

RESULTADOS 

JORNADA 20 DISPUTADA EM 21 DE JANEIRO

Baião ...........................................0 USC Paredes ................................. 0

Rebordosa AC .........................2 Aliados FC Lordelo...................... 1

JORNADA 21 DISPUTADA EM 29 DE JANEIRO

USC Paredes ............................1 Vila Meã .......................................... 0

Sobrado .....................................0 Rebordosa AC............................... 0

Aliados FC Lordelo ................0 Baião ................................................ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 19

1º - Desp. Aves B .............................................................................. 46 pontos

2º -  Rebordosa AC .......................................................................... 43 p

6º - USC Paredes ............................................................................. 33 p

9º - Aliados FC Lordelo ................................................................. 25 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 22 A DISPUTAR EM 5 DE FEVEREIRO

Barrosas – USC Paredes 

Rebordosa AC – S. Pedro da Cova

Vila Meã – Aliados FC Lordelo

JORNADA 23 A DISPUTAR EM 12 DE FEVEREIRO

USC Paredes – Lixa 

Vilarinho - Rebordosa AC

Aliados FC Lordelo – Barrosas

DIVISÃO HONRA AFP 

JORNADA 15 DISPUTADA EM 22 DE JANEIRO

Ermesinde1936 .....................1 SC Nun´Álvares............................ 1

JORNADA 16 DISPUTADA EM 29 DE JANEIRO

Nogueirense ............................2 SC Nun´Álvares............................ 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 16

1º Ermesinde1936 ......................................................................... 36 Pontos

5º  SC Nun´Álvares ......................................................................... 25 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 17 A DISPUTAR EM 5 DE FEVEREIRO

SC Nun´Álvares – FC Infesta  

JORNADA 18 A DISPUTAR EM 12 DE FEVEREIRO

Vila - SC Nun´Álvares

CAMPEONATO DA I DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 14 DISPUTADA EM 22 JANEIRO

CCD Sobrosa ...........................0 Nevogilde ....................................... 0

JORNADA 15 DISPUTADA EM 29 JANEIRO

Citânia Sanfins ........................0 CCD Sobrosa................................. 0

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 15

1º Gens ................................................................................................ 37 Pontos

14º CCD Sobrosa ............................................................................ 14 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 16 A DISPUTAR EM 5 DE FEVEREIRO

Valonguense – CCD Sobrosa

JORNADA 17 A DISPUTAR EM 12 FEVEREIRO

CCD Sobrosa – FC Felgueiras1932B

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 2

JORNADA 14 DISPUTADA EM 21 E 22 JANEIRO

FC Parada .................................4 Codessos ........................................ 1

Monte Córdova ......................1 ISC Sobreirense ........................... 0

JORNADA 15 DISPUTADA EM 29 JANEIRO

Raimonda ...........................1  FC Parada ......................... 3

ISC Sobreirense ...............3  Ferreira .............................. 3 

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 15

1º Mocidade S. Gemil .................................................................... 29 pontos

2º  FC Parada ..................................................................................... 29 p

9º ISC Sobreirense ......................................................................... 19 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 16 A DISPUTAR EM 5 FEVEREIRO

FC Parada – ISC Sobreirense 

JORNADA 17 A DISPUTAR EM 12 FEVEREIRO

Zebreirense – FC Parada

ISC Sobreirense - Raimonda

CAMPEONATO DA II DIVISÃO AFP, SÉRIE 3

JORNADA 14 DISPUTADA EM 21 DE JANEIRO

AD Várzea .................................4 USC Baltar ..................................... 1

JORNADA 15 DISPUTADA EM 29 DE JANEIRO

Baltar  folgou

CLASSIFICAÇÃO APÓS JORNADA 15

1º AD Marco´09 .............................................................................. 33 pontos

12º USC Baltar ................................................................................. 6 p

PRÓXIMAS JORNADAS

JORNADA 16 A DISPUTAR EM 4 DE FEVEREIRO

Torrados - USC Baltar 

JORNADA 17 A DISPUTAR EM 12 DE FEVEREIRO

Baltar  - Airães

IN
CONTACTÁVEL



10 Sexta-feira 3 de Fevereiro de 2017  oprogressodePAREDES

DIVERSOS

O parque da cidade de Pare-
des recebeu no dia 22 de 
janeiro o Campeonato Re-

gional de Corta mato curto e jovem. 
Numa manhã muito gelada, mas 
que nem assim afastou os 394 atle-
tas que compareceram para dispu-
tar a competição. Paredes fez-se 
representar pela Casa do Benfica.

Ao longo da manhã decorreram 
as provas para todos os escalões 
com bastante participação e tam-
bém público a assistir.

Jorge Pereira sagrou-se Cam-
peão Regional Juvenil com o tempo 
de 13.16, menos três segundos que 
Rúben Faria da União Desportiva 
de Várzea (Felgueiras). Jorge Jesus 
da Casa do Benfica de Paredes em 
Infantis Masculinos sagrou-se vice-
-campeão ao cortar a meta na se-
gunda posição logo após João Bessa 
da União Desportiva de Várzea 
(Felgueiras). Estes atletas deram 
dois pódios a Casa do Benfica em Pa-
redes, mas há ainda lugar de desta-

que para outros cinco atletas da CBP 
que terminara, as respetivas provas 
no top tem: Beatriz Magalhães – 4ª 

classificada em Infantis Femininos; 
Ângela Cruz – 4ª em Iniciados Femi-
ninos; Alexandre Moreira – 5º em 

Infantis Masculinos; Guilherme Mo-
reira – 5º em Juvenis Masculinos e 
Sofia  Sousa – 8ª em Infantis 
Femininos. 

OS NOVOS CAMPEÕES 
REGIONAIS DE ATLETISMO
Infantis femininos
Associação Cultural 
Desportiva S. João da Serra
Infantis masculinos 
Associação Cultural 
Desportiva S. João da Serra
Iniciados femininos
União Desportiva da Várzea
Iniciados masculinos
União Desportiva da Várzea
Juvenis femininos
União Desportiva da Várzea
Juvenis masculinos
Associação Recreativa 
Luz e Vida Gondomarense
Coletivo Curto feminino
União Desportiva da Várzea
Coletivo Curto masculino 
1º Maia Atlético Clube
Veteranos masculinos 
Associação Cultural 
Desportiva S. João da Serra

Jorge Pereira (CBP)  
Campeão Regional Juvenil de Atletismo
António Orlando | texto

PUB

A Câmara de Paredes entregou, 
no dia 30 de janeiro, a cada coletivi-
dade desportiva do concelho, meta-
de dos subsídios destinados a 
apoiar as suas atividades no corren-
te ano de 2017, em cerimónia reali-
zada no Salão Nobre dos Paços do 
Concelho.

Entregou 40.971,93 euros dos 
42,665,46 mil previstos para esta 
fase, porque há dois clubes que ain-
da não entregaram toda a docu-

mentação necessária ao processo, 
mas serão igualmente contempla-
dos assim que a situação for regula-
rizada. A segunda parcela dos sub-
sídios será entregue no próximo 
mês de maio.

O Contrato-Programa de Desen-
volvimento Desportivo para 2017 
assinado com 25 clubes e associa-
ções concelhios prevê o pagamento 
de inscrições, seguros e exames mé-
dicos dos respetivos atletas, num 

valor total de 85.330,92 mil euros 
para estas 25 coletividades, mais 
3.521,97 mil euros do que o distri-
buído no ano passado para o mes-
mo efeito, quando o total se fixou 
nos 81.808,98 euros.

Entretanto, mais sete clubes ou 
associações concelhias assinaram 
Contrato-Programa de Desenvolvi-
mento Desportivo com a autarquia 
e vão receber a totalidade do subsí-
dio atribuído para 2017 em maio 

próximo, aquando da entrega da 
segunda parcela aos demais.

Este contrato-programa de de-
senvolvimento desportivo preten-
de incentivar a prática do desporto 
no concelho, sobretudo a nível das 
camadas jovens e do desporto ama-
dor, elevando os meios colocados à 
disposição dos atletas para lhes 
proporcionar as condições neces-
sárias para que se sintam atraídos 
para a prática do desporto.

Coletividades receberam 50%  do apoio  
municipal destinado ao desenvolvimento desportivo

A cidade de Paredes foi o palco 
escolhido para a Assembleia Geral 
da rede territorial portuguesa das 
cidades educadoras. A iniciativa 
decorreu no dia 27 de janeiro, na 
Casa da Cultura de Paredes.

Após a receção de todos os re-
presentantes das cidades associa-
das, a Assembleia começou com a 
apresentação do projeto Art on 
Chairs, e o mais recente projeto 
dedicado aos jovens e com ligação 
às escolas, a Casa da Juventude. 
Pelo meio, foi ainda exibido o do-
cumentário sobre os 10 anos da 
Carta Educativa de Paredes.

As Cidades Educadoras têm 
como um dos seus principais ob-
jetivos o de proporcionar aos seus 
habitantes os meios e oportunida-
des de formação, entretenimento 
e desenvolvimento pessoal, tendo 
em conta as suas necessidades 
particulares, promover o conheci-
mento, a aprendizagem e a utiliza-
ção das línguas presentes na cida-
de enquanto elemento integrador 
e fator de coesão entre as pessoas, 
disponibilizar espaços de forma-
ção e de debate, incluindo os inter-
câmbios entre cidades.

A parte da tarde foi preenchida 
com a demonstração do projeto 
“Movimento Sénior” através das 
aulas de introdução ao golfe da 
população sénior, terminando 
com a visita ao Centro Escolar de 
Vilela.

A Associação Internacional 
das Cidades Educadoras (AICE) é 
uma organização sem fins lucrati-
vos que reúne os Governos com-
prometidos com o cumprimento 
da Carta das Cidades Educadoras, 
o guia deste movimento mundial, 
criado em 1990, com o I Congres-
so Internacional das Cidades Edu-
cadoras e formalizado como Asso-
ciação em 1994.

Paredes acolheu 
Assembleia-Geral 
das cidades 
educadoras
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OS NOSSOS EMPRESÁRIOS

A Ação de Formação real-
çou a importância do movi-
mento sindical democrático 
da UGT e o impacto que o mes-
mo tem tido na dignificação 
das relações laborais dos jo-
vens trabalhadores. 

Bruno Teixeira, Presidente 
da Comissão de Juventude da 
UGT, lembrou, no entanto, que 
“é fundamental que haja por 
parte dos poderes públicos 

uma preocupação acrescida 
no apoio ao empreendedoris-
mo jovem para facilitar a fixa-
ção de população jovem nos 
concelhos da região.”

O jovem líder sindicalista 
acredita ainda ser “fundamen-
tal criar condições para que os 
jovens possam investir em se-
tores de alto valor acrescen-
tando, permitindo que os jo-
vens quadros qualificados 

possam exercer a sua ativida-
de laboral no seu concelho de 
residência”. A Comissão de Ju-
ventude da UGT tem alertado 
para que a criação de emprego 
não deve ser feita a qualquer 
preço e tem de ter em conta o 
combate à precariedade, bem 
como a promoção de relações 
de trabalho dignas e estáveis, 
“para permitir a toda uma no-
va geração delinear um proje-

to de vida pessoal e profissio-
nal que permita a sua plena 
autonomia e realização.”

A sessão de encerramento, 
que tal como toda a iniciativa, 
decorreu no Paredes Design 
Hotel contou com a interven-
ção de Clara Quental e de Joa-
quim Mendes Dias, Secretá-
rios Executivos da UGT e de 
Paulo Silva Secretário Executi-
vo da UGT Porto.

 “Criação de emprego não deve ser feita a qualquer preço”

Alberto Barbosa fun-
dou a fábrica de Mobi-
liário MAB há 38 anos 

e passou agora o testemunho 
aos filhos após lhes ter trans-
mitido a experiência em fa-
brico de Mobiliário. O design 
e a gestão são ferramentas 
que os filhos aprenderam 
bem na escola. Bem diferente 
foi a vida de Alberto Barbosa. 
O Nosso Empresário, oriun-
do de uma família de lavrado-
res lançou-se sozinho na in-
dústria de mobiliário. “Que-
ria ter uma vida que não 
dependesse de ninguém. Fui 
sempre um bocado ambicio-
so. Depois a constituição de 
família cria-nos obrigações e 
objetivos de vida. Cheguei à 
conclusão que não podia vi-
ver com o salário de funcio-
nário. Queria ter qualidade 
de vida para mim e para os 
meus”, explica. 

As primeiras ferramentas 
para trabalhar adquiriu-as 
com dinheiro angariado num 
jogo popular tipo do galo. A 
empresa, PME Líder, é hoje 
uma das grandes exportado-
ras de mobiliário do país. 
Mais de 80% da produção vai 
para o estrangeiro. Atual-
mente os móveis da MAB têm 
como destino 19 pontos es-
palhados pelo mundo. 

“Após 10 anos de expe-
riência no mercado externo, é 
com orgulho que diariamen-
te comunicamos com os nos-
sos parceiros pelo mundo. A 

adaptação do produto as exi-
gências de cada mercado é 
primordial para se conseguir 
uma relação duradoura. A 
nossa posição geográfica 

com a proximidade a vias ro-
doviárias, porto comercial e 
aeroporto internacional per-
mite-nos expedir as nossas 
encomendas com o menor 

tempo possível e de gerindo 
de forma otimizada os custos 
de expedição”, explica.

Agora com o negócio nas 
mãos dos filhos, Alberto Bar-

bosa, recusa ainda assim cal-
çar as pantufas. “Já tenho em 
vista aí umas coisas, uns ne-
gócios, para entreter-me”, diz 
com sorriso rasgado

Tributo. O Rotary Club de Paredes promove esta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, uma homenagem a Alberto Barbosa fundador da fábrica 
de Mobiliário MAB, em Vandoma, Paredes. O tributo profissional decorre na Quinta da Felicidade.

Fundador da MAB homenageado pelo Rotary

António Orlando | texto



12 Sexta-feira 3 de Fevereiro de 2017  oprogressodePAREDES

DESTAQUE

Todos se lembram, por 
certo, da presença do 
presidente da Câmara 

de Paredes, Celso Ferreira, no 
´Prós e Contras` da RTP com a 
então Ministra da Educação, 
Maria de Lurdes Rodrigues. A 
troca de galhardetes entre am-
bos resultou no compromisso 
autárquico/governo de se aca-
bar com as velhas escolas pri-
márias de Paredes, substituin-
do-as por modernos Centros 
Escolares (CE). A contestação 
fez-se ouvir um pouco por todo 
o concelho por causa da retira-
da do ensino primário das fre-
guesias. Estava em curso a im-
plementação da Carta Educati-
va. Dez anos depois até houve 
programa festivo prolongado 
para assinalar a década da Car-

ta Educativa em iniciativa pro-
movida pela autarquia. O re-
curso a figuras do primeiro 
plano político para inaugurar 
os CE, a destempo, foi outro dos 
motivos que deram azo a notí-
cias. Faz agora um ano, Passos 
Coelho foi a Lordelo inaugurar 
o Centro Escolar local que há 
muito já lecionava o “a, e, i, o, u”. 
Jorge Sampaio, em finais de 
2016, fez o mesmo em Cête. Aí 
deixou o maior dos elogios às 
escolas de Paredes: “A gente 
chega aqui e diz: ‘isto parece a 
Finlândia’”.  A contestação pelo 
fecho de escolas há muito que 
se deixara de ouvir. 

MILHÕES 
INVESTIDOS NOS 
CENTROS ESCOLARES
SOB INVESTIGAÇÃO
As queixas, agora, são ou-

tras. Na última quinzena de 

janeiro, em que a geada aper-
tou por causa das baixas tem-
peraturas, surgiram queixas 
dos encarregados de Educa-
ção dos alunos do Centro Es-

colar de Baltar. As janelas são 
fixas, o ar condicionado não 
funciona, logo não há renova-
ção de ar nas salas de aula. As 
constipações andam em roda 

livre dando azo ao surgimen-
to de gripes e pneumonias. Os 
pais falam em “incubadora de 
vírus”. O descontentamento 
chegou à imprensa.

Polémicas. Os Centros Escolares de Paredes são, há dez anos, uma fonte inesgotável de notícias. A última 
aponta para fraude com milhões de euros da União Europeia.

Centros Escolares de Paredes 
há dez anos a dar notícias 

António Orlando | textos

A Câmara, por intermédio 
da vereadora da Educação, 
Hermínia Moreira, justificou 
“o problema com um projeto 
de eletricidade que teve de 
ser atualizado em virtude da 
vistoria realizada à escola”. E 
que a situação “estará resol-
vida esta semana”. Ou seja, já 
haverá energia suficiente 
para pôr em funcionamento 
o ar condicionado. O areja-
mento direto das salas de 
aula (abertura de janelas), 
esse nunca será possível, a 
não ser através do circuito 
elétrico de renovação de ar. 

O CE de Baltar foi o último 
a entrar em atividade; por 
certo, um dia destes será 
inaugurado por alguém de 
renome para a fotografia ter 
mais brilho. A notícia far-se-
-á de novo. 

Para já, e é a noticia mais 
recente, há “suspeitas de 
fraude com milhões da 
União Europeia (EU) atribuí-
dos à Câmara de Paredes pa-
ra a construção de escolas”, 
leia-se, Centros Escolares. As 
suspeitas estão a ser investi-
gadas pelo Organismo Euro-
peu de Luta Antifraude 
(OLAF), após uma denúncia 
onde são enumeradas um 
conjunto de empresas “da 
confiança do presidente da 
Câmara que terão sido favo-
recidas ao longo dos anos. A 
investigação incide sobretu-
do nos procedimentos e em-
preiteiros relativos a quatro 
escolas: Recarei, Vilela, Duas 
Igrejas, e Sobreira com con-
tratos entre 2008 e 2010. 

 O OLAF, segundo o Jornal 
de Noticias de 29 de janeiro, 
suspeita de viciação na con-
tratação de empreitadas 
propondo a devolução de 
8.389 milhões de euros de 
ajudas comunitárias. A Câ-
mara de Paredes diz que a 
entidade gestora dos fundos 
da UE em Portugal reduziu, 
entretanto, o valor para 2,9 
milhões, mas que, mesmo 
a s s i m ,  va i  c o n t e s t a r  a 
decisão. 

O relatório remetido à 
Inspeção-Geral de Finanças 
refere suspeitas de “falsifica-
ção” e mesmo de “corrup-
ção” o que levou à abertura 
de um inquérito-crime no 
Ministério Público e envio 

Centro Escolar de Baltar 

Centro Escolar de Vilela
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DESTAQUE

O relatório do Organismo Europeu de Luta 
Antifraude (OLAF) foi tema no período antes 
da ordem do dia na reunião de Câmara reali-
zada no dia 1 de fevereiro. Celso Ferreira acu-
sou o PS de estar por detrás da notícia vinda a 
público sustentando-se em alegadas infor-
mações que diz ter recebido de um autarca do 
PS. “Diga quem foi esse presidente de Câma-
ra” desafiou Alexandre Almeida. Celso Ferrei-
ra não concretizou. 

ALEXANDRE ALMEIDA: 
“Os vereadores do PS refutam totalmente 

as causações infundadas que as denúncias 
que estiveram na base da investigação, se é 
que as houve, foram feitas pelo PS. Se assim é, 
prove ou está mais uma vez a mentir.  

Lembramos este executivo que vários re-
latórios do Tribunal de Contas sobre a cons-
trução dos Centros Escolares já contavam si-
tuações de fracionamento abusivo de em-
preitadas que podem perfeitamente estar na 
base dessas investigações.

Como tal exijo o acesso ao relatório, por-
que não é admissível que o Presidente diga 
que tinha conhecimento de irregularidades 
há um ano e meio e durante este tempo não 
tenha dado conhecimento das mesmas à Câ-
mara e à Assembleia Municipal. Solicito tam-
bém uma cópia da contestação que a Câmara 
vai apresentar.” 

CELSO FERREIRA 
“Não lhe entrego relatório nenhum por-

que, o senhor Alexandre Almeida, já o tem 
através das estruturas do partido. Uma coisa 
lhe garanto, subscrevo aquilo que o Senhor 
escreveu no facebook: ́ Os responsáveis têm 
de ser responsabilizados. Quem não deve não 
teme´; e eu tenho a certeza absoluta do com-
portamento dos serviços relativo à legalida-
de. Nós contratamos dois juristas externos à 
Câmara para fazerem a avaliação dos proce-
dimentos. Sem prejuízo, ontem mesmo, orde-
nei uma auditoria forense a todas as contra-
ções da Câmara Municipal nos últimos 15 
anos. Até lhe digo mais: um presidente de câ-
mara do PS informou-me em Outubro que na 
Comissão Política Distrital do PS se discutiu o 
que fazer com o relatório da Câmara Munici-
pal de Paredes, que seria uma bomba trans-
versal. Percebo o vosso objetivo mas engana-
ram-se no alvo, porque o Dr. Rui Moutinho 
não estava na Câmara Municipal quando es-
tas contratações ocorreram.”

Relatório OLAF  
em reunião do 
Executivo Municipal

do caso ao Tribunal de Con-
tas. Em causa estão princi-
palmente casos de “cambão” 
em contratação pública: em-
presas aparentemente con-
correntes são, afinal, geridas 
e controladas pelos mesmos 
indivíduos, estando prede-
terminado quem ganha.  

O OLAF também detetou 
casos de “fracionamento 
abusivo” de empreitadas. Is-
to é, em determinadas obras, 
a Câmara terá deliberada-
mente dividido empreitadas 
para evitar valores do con-
curso público obrigatório e 
poder celebrar distintos 
contratos por ajuste direto a 
empresas do seu interesse, 
sem concorrência. No relató-
rio o OLAF conclui que os 
funcionários municipais não 
podem ignorar que esses 
atos são ilegais e puníveis 
penalmente. 

Em declarações ao JN, 
Celso Ferreira diz que no 
plano jurídico está “tran-
quilo. Não há ilegalidade. 
No plano político, não deixo 
de estranhar o relatório 
aparecer agora”.  Confron-
tado se as empresas são da 
sua confiança, Celso Ferrei-
ra respondeu: “não há qual-
quer ligação pessoal com as 
e m p re s a s  e m  c a u s a .  J á 
prestavam serviços antes 
dos meus mandatos. Não 
ganharam nem ganham 
concursos por intervenção 
ou ajuda minha, de qual-
quer natureza”.

PUB

Cambão

O cambão é crime econó-
mico e, embora não seja 
punível com pena de pri-
são, dá azo a coimas ele-
vadas. Num país que se 
habituou a conviver com 
estas práticas, a reprova-
ção social e a sua conde-
nação são fenómenos len-
tos e emergentes. As enti-
dades reguladoras dos 
vários países dão vários 
conselhos para detetar o 
cambão e denunciá-lo, 
antes que atinja os seus 
objetivos. É das entidades 
adjudicantes que espe-
ram a maior colaboração, 
mas é também muitas ve-
zes dentro destas que se 
encontram os agentes das 
redes de conluio de 
preços.
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OPINIÃO

"Uma aventura congelante" 
em Paredes 

Chama-se Olaf e gosta 
de abraços. Nascido 
dos poderes mági-

cos de Elsa, Olaf é de longe 
o boneco-de- neve mais 
amigável que se passeia pe-
las montanhas sobre Aren-
delle.” Ao ler a descrição da 
Disney deste simpático 
personagem do seu filme 
Frozen, Celso Ferreira deve 
ter ficado descansado. Não 
seria um boneco-de- neve a 
estragar-lhe o jantar.

Só que o OLAF que se ti-
nha interessado por Pare-
des não se derreteria pe-
rante os argumentos soa-
l h e i r o s ,  c o m  m u i t o s 
abraços e cumprimentos, 
que lhe foram remetidos e 
não se deixou ir nas canti-
g a s  d e  a m i g o  d o  E d i l 
paredense.

Dois anos depois de ter 
sido escondido num arqui-
vo esconso da autarquia, o 
OLAF saltou para a primei-
ra página do Jornal de Notí-
cias do passado Domingo, 
rebentando com estrondo 
no colinho, como agora se 
diz, do PSD Paredense, nu-
ma época em 
que os fogue-
t e s  n ã o  s ã o 
propriamente o 
prato mais apete-
cido do dia.

E de uma penada 
todos ficamos a saber 
três coisas.

A primeira é que o dito 
OLAF é o Organismo de Lu-
ta Anti Fraude da União Eu-
ropeia, que se dedica com 
particular afinco a verificar 
o que a malta anda a fazer 
com o dinheirinho que vem 
de Bruxelas e que fica bas-
tante irritado quando julga 
perceber que em vez de ser 
usado para os fins a que se 

destina vai parar aos bolsos 
de gente pouco escrupulo-
sa com a forma como ganha 
a vida e, ainda por cima, diz 
o  Tio  Olaf ,  lhe  cheira  a 
corrupção.

Depois,  que há fortes 
suspeitas de que fundos da 
União Europeia atribuídos 
à Camara Municipal de Pa-
redes para a construção de 
escolas foram utilizados de 
forma fraudulenta, de que 
houve favorecimento na 
contratação das empreita-
das, que existiu fuga de in-
formações sobre os concur-
sos para as empresas can-
didatas, uma vez que eram 
sempre as mesmas, que 
aparentemente eram con-
correntes, mas que afinal 
eram geridas e controladas 
pelos mesmos indivíduos. 
O OLAF, que de parvo pare-
ce não ter nada, também 
achou estranho que os 
membros dos Júri fossem 
sempre os mesmos funcio-
nários municipais. E terá 
detectado casos de 
"fraccionamento abu-
sivo", de empreitadas, 
em que foram 
divididas para 
evitar que o seu va-
lor global as 
sujei-

tasse a concurso público, 
que desta forma não seria 
necessário. Terão sido as-
sim celebrados diferentes 
contratos por ajuste direc-
to a determinadas empre-
sas. O que justifica, segun-
do o JN, o título "Câmara 
investigada por dar em-
p r e i t a d a s  a  e m p r e s a s 
amigas". 

O simpático OLAF não 
quereria certamente que as 
queridas empreitadas fos-
sem parar a empresas “ini-
migas” da CMP, mas ainda 
assim o relatório final foi 
enviado para a Inspecção 
Geral de Finanças, onde são 
referidas suspeitas de "fal-
sificação e corrupção", o 
que terá levado também à 
abertura de um inquérito-
-crime no Ministério Públi-
co e à remessa do dossier 
para o Tribunal de Contas.

Por último percebemos 
que o Presidente que todos 
vão ver pelas costas, para 
gáudio de alguns, alívio de 
muitos e lambarice de ou-
tros para chegar ao prato, e 
que teve quase dois anos 

para preparar uma res-
posta  minimamente 
convincente sobre o te-

ma, apenas conseguiu bal-
buciar ter conseguido uma 
redução da factura que lhe 
apresentaram, que implica-
va ter de devolver 8,9 mi-
lhões de euros a Bruxelas, 

para uns míseros 2,9 mi-
lhões de euros. Uma 
vitória!

Celso Ferreira ga-
rantiu ainda que tal não se 
vai repetir. Pois não! Para o 
Presidente, o fim está à vis-
ta e para o Tesoureiro, a 
meta está cada vez mais 

longe.
É  o  q u e  s e 

sabe pela notí-
cia do Notícias. 

Quanto ao OLAF e 
ao seu relatório, es-

ses nunca ninguém os viu. 
Celso deve estar à espera 
que degelem com o fim do 
Inverno…

Por
RUI
SILVA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

“

As recentes notícias, que dão conta 
do descontentamento dos pais e 
encarregados de educação do cen-

tro escolar de Baltar, e mais recente sobre a 
alegada Fraude com os milhões da U.E. para 
a construção dos Centros Escolares, tal co-
mo notícia o Jornal de Noticias na sua edi-
ção do passado Domingo, não podem ser 
analisadas de forma isolada.

A verdade é que muita coisa falhou, se foi 

Centros escolares, uma oportun   idade… (pelo menos  
para os alunos) Perdida

ou não propositadamente compete às auto-
ridades averiguarem, e esperemos sincera-
mente que o façam. As escolas foram anun-
ciadas como revolucionárias, não só esteti-
camente como em termos de condições 
térmicas, seriam assim escola frescas no 
verão e quentes no inverno, tudo isto a bai-
xos custos, recorrendo às mais modernas 
técnicas e equipamentos na área térmica.

A realidade é completamente diferente, 
pois desde o primeiro dia em que abriram 
que se percebeu que nada disto era verda-
de, e que as escolas apresentavam a este 
nível e outros graves deficiências, suposta-
mente seriam corrigidas até porque os con-
tratos com os empreiteiros tinha período 
de garantias, e assim todos os problemas 
seriam reparados….

Por
PAULO
SILVA
Professor

psilvaparedes@gmail.com

O plenário do PSD-Paredes rea-
lizado no passado dia 21 de 
Janeiro, como é público indi-

cou Rui Moutinho como candidato do 
PSD/Paredes se assim a distrital o 
aceitar.

Certamente uma boa fatia de mili-
tantes, não se identifica e inclusiva-
mente, se abstiveram de participar em 
mais uma actividade que não reflecte 
aquilo que os Paredenses e o próprio 
PSD necessitam.

Se duvidas houvesse, essas eram 
retiradas com a magra presença de 
militantes nessa assembleia, só perto 
de 50 pessoas já com a inclusão dos 
órgãos, para entender que esse não é o 
caminho. 

Fica claramente a imagem que o 
PSD está longe de estar unido em tor-
no de uma vontade de Celso Ferreira. 

Celso Ferreira quis e conseguiu im-
por Rui Moutinho, mas agora não po-

de dizer que este não é o seu candidato 
ou que não tem disponibilidade para 
se candidatar nas próximas eleições.

Deve, no meu entender, assumir-se 
como o próximo candidato a presi-
dente da assembleia Municipal, alias 
como já aconteceu no passado com 
Granja da Fonseca.

Granja da Fonseca, perdendo cla-
ramente a oportunidade de ser nova-
mente candidato, já demonstrou mais 
do que uma vez que a única vontade 
que tem é ver a sua filha como verea-
dora . 

Certamente não se importará de 
ficar de fora, se lhe for assegurada a 
sua vontade.

É claro que os que já cá invest(i-
ram) também ficarão contentes com o 
não regresso ao passado…. 

Por isso Celso Ferreira não deve 
nem pode fugir às suas responsabili-
dade, depois de todos os problemas 
que criou ao partido. 

Se o PSD perder as próximas elei-
ções o único responsável é Celso Fer-
reira e não este ou aquele militante.

Da minha parte e como disse a 
companheira Conceição Ruão, no 
plenário:

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

Faça-se a vontade de  
Celso Ferreira…. pelo men  os para alguns…..

joaquimneves.progresso@gmail.com



15Sexta-feira 3 de Fevereiro de 2017  oprogressodePAREDES

OPINIÃO

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.

O legado de Obama

Estamos já no mundo 
pós-Obama. Quer se 
queira quer não, o 

tempo mudou, mudaram os 
atores, mudaram as cir-
cunstâncias. E sobre Trump 
viraram-se os holofotes, as 
análises, as expetativas. 
Contudo ao contrário do 
que ainda pensam muitos, 
Trump é consequência de 
Obama, mesmo sendo uma 
deriva não prevista.  

Os liberais americanos 
esforçam-se por endeusar 
Obama e em descredibilizar 
Trump. E se isto não é difícil 
(embora careça de uma ex-
plicação racional), atentas 
as intervenções racistas, xe-
nófobas e obnóxias do ou-
trora candidato, já a “beati-
ficação” de Obama e sua ba-
julação não se justifica á luz 
de um olhar mais lúcido e 
verdadeiro. Entre Obama e 
Trump, a diferença não se 
mascarará de alternativa. 

Os liberais americanos, 
acompanhados agora pela 
imprensa mediática de in-
fluência de massas, e tendo 
na sombra os serviços de 
segurança, foram apanha-
dos na sua credibilidade pe-
lo seu silêncio cúmplice pa-
ra com a Administração 
Obama. Perdidos na origi-
nalidade de um afro-ameri-
cano na presidência, ou no 
estilo descontraído e na re-
tórica de um discurso fácil, 
não perceberam que falta-
ram quase sempre respos-
tas da acção politica direta, 
nos compromissos estabe-
lecidos (Guantánamo, por 
exemplo), na ética da políti-
ca, tanto em política interna 
como na política externa, 
nos 8 anos da sua adminis-
tração. Acumulam-se dados 
sobre uma apropriação do 
Poder desde o 11 de Setem-
bro de 2001 por parte de 
uma pequena elite, centra-
da num círculo junto de 

Por
CRISTIANO
RIBEIRO
Médico

Hillary Clinton. 
Nunca a América exerceu 

um tão grande poder preda-
tório e destrutivo como com 
Obama (e a sua secretária 
de Estado Hillary Clinton). 
Cerca de 71 bombas made 
in USA por dia (3 bombas 
por hora) só em 2016, no 
Iraque, na Síria, no Afega-
nistão, no Paquistão, na Lí-
bia, na Somália, ogivas com 
urânio, os drones com mis-
seis hellfire assassinos, 138 
operações secretas de for-
ças especiais (esquadrões 
da morte), o financiamento 
do golpe na Ucrânia contra o 
poder legítimo, a legitima-
ção do golpe no Brasil, a 
contínua subversão na Ve-
nezuela. Nunca a mentira 
pública da gestão Obama, o 
Prémio Nobel da Paz, se tor-
nou tão transparente como 
com Assange, Snowden, 
Manning, nas práticas de 
tortura, criação do Estado 
Islâmico, e apoio ilegítimo 
ao sionismo israelita. Sob a 
capa da globalização,  a 
América estende a pata e 
por todo o lado esbraceja. 
Com Obama os gastos mili-
tares atingiram em média 
653,6 mil milhões de dóla-
res ano, mais 18,7 mil mi-
lhões que George W Bush. 
Com Obama as forças mili-
tares dos EUA estão presen-
tes em 138 países, em com-
paração com 60 quando 
Obama tomou posse.

A sociedade americana 
de onde emergiu Obama, 

cristianoribeiro@gmail.com

com a naturalidade aparen-
te de uma “escolha” nacio-
nal, evoluiu para o grotesco, 
para o imprevisível, para o 
risco de um protofascismo. 
A população branca rural e 
“pobre” enfrentou o desem-
prego, a desindustrializa-
ção, a sua frustração peran-
te a voracidade do capital 
transnacional, que lhe ex-
torquiu a casa, a proprieda-
de e os sonhos utópicos em 
que nasceu. Perdida a iden-
tidade de classe, assistiu ir-
racionalmente á propaga-
ção da visão messiânica de 
Trump, de uma América 
Primeiro (ou Única?) unida 
pela identidade e naciona-
lismo de uma só raça e reli-
gião, um só credo político, 
afastadas as minorias, as 
controvérsias, o resto do 
mundo. A América da políti-
ca proteccionista favorável 
às grandes empresas ameri-
canas é muito parecida com 
a Alemanha de Hitler. É so-
bretudo no Interior do vasto 
país que se defrontam as te-
ses de Trump e dos seus ad-
versários atuais. 

A atual serpente nasceu 
do ovo. Mas o ovo foi fecun-
dado e fertilizado anterior-
mente. Trump, apresentado 
como lunático, coloca no 
poder não representantes 
das empresas, mas as pró-
prias empresas. Os muros 
que propõe construir são os 
acabamentos finais da obra 
de Obama. O capitalismo 
não tem moral,  antes se 
adapta para conseguir a sua 
própria  sobrevivência . 
Aguardemos contudo.

Centros escolares, uma oportun   idade… (pelo menos  
para os alunos) Perdida

Mas não foram, os problemas vão-se 
acumulando, os supostos sistemas de AVAC 
(a dita tecnologia de ponta) teimam em não 
funcionar, as escolas continuam a ser insu-
portavelmente quentes no Verão e frias no 
Inverno.

Os supostos vidros térmicos, também 
parecem não ter sido colocados, mas se-
gundo dizem nos cadernos de encargos e 
orçamentos…constavam.

A verdade é que os milhões foram-se, as 
obras com problemas ficaram, as soluções 
para os mesmos tardam em aparecer, e em 
vez disso surgem notícias de um organismo 
da União Europeia que aponta para “falsifi-
cação”, “corrupção” e atribuição de “obras a 
e m p re s a s  d o  s e u  i n te re s s e ,  s e m 
concorrência.”

Os defensores destes (Des)Governates 
do Município alegam sempre que a dívida 
existe por causa da Obras feita com os cen-
tros escolares…mas estes Centros Escola-
res foram financiados pelo Governo e pelos 
fundos comunitários em quase 85% do seu 
custo, tendo a autarquia de suportar uma 
parte muito, muito pequena, daí as dúvidas 
constante por parte do PS em relação à ges-
tão do Município.

Resumindo e concluindo, a ser verdade 
o que o relatório final do Organismo da 
União Europeia remetido à inspeção geral 
de finanças e ao ministério público diz, fica-
mos com a sensação, que com esta “revolu-
ção” nas escolas Paredenses, alguém bene-
ficiou, mas infelizmente não foram os alu-
nos que frequentam os centros escolares. 

Faça-se a vontade de  
Celso Ferreira…. pelo men  os para alguns…..

Glória aos vencedores e honra aos 
vencidos”, mas a honra para os venci-
dos não significa o silêncio absoluto 
sobre aquilo que não pode deixar de 
ser dito.

Aquilo que acredito é que existe, e 
continuará a existir, uma diferença de 
pensamento entre uns, que como eu, 
acreditam na social democracia e ou-
tros que a única coisa que fazem é vi-
ver à sombra dos órgãos do município 
e não são sociais democratas.

 Eu acredito numa forma diferente 
de fazer política, de  modo transpa-
rente, decidindo em favor dos cida-
dãos, onde os interesses do concelho 
estejam à frente dos pessoais, com 
sentido de missão e a favor daqueles 
que mais necessitam da nossa 
intervenção. 

Não me identifico com o que se 
passa no nosso Concelho e no PSD-Pa-
redes, aliás como ao longo destes últi-
mos anos sempre fiz. 

Em 2007 entreguei os pelouros 
e disse mais do que uma vez que 
não trabalhava mais com Celso 
Ferreira ou alguém que fosse a sua 
cópia, e, certamente, não é agora 
que o vou fazer.

Para que não haja dúvida, Rui 
Moutinho convidou-me para fazer 
parte da sua lista à Câmara e ser o nu-
mero dois, e eu não aceitei.

Não aceito trabalhar com alguém 
que é única e exclusivamente a vonta-
de de Celso Ferreira, porque vamos 
ter o mesmo, e essa não é a necessida-
de dos Paredenses.

Basta ver as últimas notícias para 
nos sentirmos com mais força para 
continuar a dizer que o PSD tem obri-
gatoriamente que se renovar e afas-
tar-se definitivamente de todas as 
dúvidas de seriedade que possam 
existir. 

Logicamente que isso só se cons-
trói com uma renovação forte de gen-
te nova, com novas ideias e novas 
vontades.

É certo que alguns não têm essa 
vontade, mas esses dirão sempre que 
nós é que temos interesses nisto ou 
naquilo, mas por aquilo que se vê…. 

Dá mesmo para perguntar, se te-
mos interesses porque não aceitamos 
os lugares?

Se calhar porque não somos iguais 
e não pertencemos à mesma gerin-
gonça….. tenho a certeza que sim…
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No passado dia 20 de janei-
ro, os alunos do 6.º ano do Co-
légio Casa-Mãe visitaram as 
instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Baltar, no âm-
bito do Projeto Valores. Tra-
tou-se de mais uma iniciativa 
de promoção de uma cidada-
nia ativa, responsável e solidá-
ria, com vista à sensibilização 
para a importância de institui-

ções comunitárias. Os alunos 
conheceram o centro de ope-
rações, a sala de comando, as 
camaratas, a sala de convívio e 
os espaços exteriores, conta-

taram com os meios e equipa-
mentos desta instituição e ti-
veram a oportunidade única 
de ver viaturas de intervenção 
em pleno funcionamento.

Baltar

Alunos de Baltar 
visitaram os Bombeiros Voluntários

FAUSTINO 
 SOUSA

A Escola Básica de Baltar 
que foi inaugurada em Setem-
bro de 2016  tem sido alvo de 
críticas por parte dos encarre-
gados de educação das cerca 
de 300 crianças que frequen-
tam a escola. Os pais alegam 
que a falta de janelas que se 
possam abrir faz com que o ar 
não circule, o que potencia a 
incubação de doenças respi-
ratórias que têm sido frequen-
tes. Por outro lado, não existe 
ar condicionado e a Junta de 
freguesia e a Câmara Munici-
pal de Paredes disponibiliza-
ram aquecedores para mini-

mizar o problema. Para os 
Pais, o frio e a não ventilação 
do ar na instituição são pro-
blemas que têm de ser resolvi-
dos rapidamente. Os pais 
queixam-se das constantes 
promessas da autarquia, que 
de acordo com os encarrega-
dos de educação, ainda nada 
fez. Hermínia Moreira, verea-
dora da educação, salientou 
que o problema se deve a um 
projeto elétrico que não foi de-
vidamente concluído confor-
me o planeado e que o proble-
m a  i r á  s e r  r e s o l v i d o 
rapidamente.

Em 1977 estreou um fil-
me musical denominado a 
“Febre de Sábado à Noite”, 
com John Travolta  e que 
marcou as discotecas dos 
anos setenta de uma forma 
avassaladora. A “Academia 
Sénior Amigos da Dança Bal-
tar” nasceu em Outubro de 
2015 e dedica-se a promover 
a “febre da dança” aos sába-
dos à noite. Todos os fins de 
semana, pelas 21 horas, de-
zenas de casais reúnem-se 
para dançar, num clima em 
que a jovialidade e a vontade 

de viver são regras essen-
ciais para pertencer a um 
grupo em que a boa disposi-
ção reina. Muitos pares já 
não passam sem o seu “ pé de 
dança “ no salão Baltar´arte 
da Junta de freguesia de Bal-
tar. Este é um claro exemplo 
de uma associação que pro-
move a saúde  e a socializa-
ção de pessoas que não fi-
cam em casa e que todos os 
sábados à noite se tornam 
cada vez mais jovens e sau-
dáveis do ponto vista espiri-
tual e físico.

Escola Básica de Baltar  
apresenta problemas

Academia Sénior  
Amigos da Dança Baltar

No passado dia 28 de Janeiro, realizou-
-se na junta de freguesia, nomeadamen-
te  no salão “baltar´arte , o 3º encontro de 
grupos de Janeiras que reuniu grupos de 
7 freguesias do Concelho.  O espaço este-
ve completamente cheio num evento 
que foi organizado pela Associação Clu-
be Jazz de Baltar, em colaboração com a 
Junta de Freguesia de Baltar. Durante a 
quadra festiva de Natal e Ano Novo, os 
cantares tradicionais das janeiras, são 
uma das mais conhecidas tradições ain-
da existentes e talvez a mais divulgada 
por todo o país. Na Vila de Baltar, a Asso-
ciação Clube Jazz, manteve mais uma vez 
a tradição, percorrendo com seu grupo 
de cantares, composto por cerca de duas 
dezenas de elementos, grande parte das 
ruas da vila, levando a cada lar a mensa-
gem de boas festas e o desejo de bom 
ano. O festival de Janeiras é o culminar de 

uma actividade cultural 
que contribui 

para estrei-
t a r  r e l a -
ções e man-
ter vivas as 
tradições 
culturais. 

Festival  
das janeiras 2017
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
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■Telef. 255 777 626   ■Telem. 918 737 255   ■Fax 255 777 669
geral@lusoconta.com

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHA

PUB

Em pouco mais de um ano, 
foram registados vários aci-
dentes na Av. Central da Porte-
la, que liga as freguesias de 
Rebordosa e Gandra.

Os acidentes, já fizeram ví-
timas graves, consistiram so-
bretudo em colisões entre 
ligeiros.

Na referida via existem se-
máforos de velocidade con-
trolada mas há residentes na 
zona que comentam que exis-
tem muitos condutores que 
não respeitam os referidos si-
nais de trânsito. 

Talvez o excesso de veloci-
dade ou distração dos condu-
tores causou também um ou-
tro acidente de um condutor 

que saiu da estrada e tombou 
uma viatura causando dois 
encarcerados felizmente só 
com ferimentos ligeiros, capo-
tando a viatura. Estes são os 
casos mais recentes mas as 
autoridades têm um longo re-
gisto de acidentes naquela via, 

as autoridades responsáveis 
estão a estudar  mecanismos 
que forcem a redução da velo-
cidade praticada pelos condu-
tores. O local carece “de aten-
ção urgente” para que “muitos 
dos problemas possam ser 
resolvidos ou minimizados”.

No passado dia 27 de janei-
ro foi eleita e tomaram posse 
os novos órgãos sociais do 
Moto Clube de Rebordosa pa-
ra 2017 / 2018.

Assembleia Geral - Presi-
dente: Elias Barbosa Leal; 1º 
Secretario: Jorge Filipe Mar-
tins Ferreira Amaral; 2º Secre-
tario: Rui Manuel Moreira 
Dias; Suplente: Agostinho 
Barbosa Leal.

Direção - Presidente: Si-

mão José Marques Campos; 
Vice-presidente: Jorge Ma-
nuel Fonseca Silva; Tesourei-
ro: Paulo César da Costa Bar-
bosa;1º Secretário: Pedro Mi-
guel Fernandes Leal; 2º 
Secretário: Fernando Jorge 
Martins Gonçalves; 1º Suplen-
te: Fernando Augusto Moreira 
da Silva; 2º Suplente: Hélder 
Fernando Guedes de Bessa.

Conselho fiscal - Presiden-
te: Manuel Ventura Silva Aze-

vedo; 1º Secretário: Joaquim 
Manuel M. Coelho; 2º Secretá-
rio: Hélder António Almeida 
Couto; Suplente: Mário Fer-
nando Barros Moreira.

Acidentes na avenida central da Portela

Moto Clube de Rebordosa tem nova direção

A Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, celebrou no passa-
do dia 17 de janeiro, o seu 39º 
aniversário.

O evento contou com a pre-
sença de alguns fundadores, 
estando também presentes os 
elementos da direção e bombei-

ros, numa cerimónia simples.
Henrique Leite, presidente 

da Assembleia Geral da Asso-
ciação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Rebordosa 
relembrou a história da nobre 
instituição, composta por ho-
mens de boa vontade que ven-
ceram enormes dificuldades 
para conseguir erguer o corpo 
de Bombeiros Voluntários. 
“Saúdo, também, os atuais 
bombeiros e bombeiras que ar-
riscam a vida para servir o seu 
semelhante ou quem precisa de 

ajuda. Bem hajam pela dedica-
ção e disponibilidade que sem-
pre têm manifestado ao serviço 
da causa dos bombeiros”, con-
cluiu o responsável.

A data foi aproveitada para 
mais uma vez lembrar o dia em 
que se elaborou a escritura pú-
b l i c a  d a  A s s o c i a ç ã o 
Humanitária.

A cerimónia terminou com o 
corte do bolo e os parabéns à 
Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa.

Rebordosa

Associação Humanitária Bombeiros 
de Rebordosa celebrou 39 anos

PAULO 
PINHEIRO
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O concelho de Paredes 
tem a 34ª Câmara do 
país que mais juros e 

outros encargos financeiros 
pagou em 2015. No grupo dos 
concelhos de média dimensão 
ao qual Paredes pertence, a 
nossa Câmara é a 16ª do país 
que mais pagou pelo aluguer 
do dinheiro. 

Segundo o Anuário Finan-
ceiro do Municípios Portugue-
ses (AFMP) de 2015, Paredes, 
nesse ano pagou de juros um 
total de 772.717,00 euros. O 
município está no lote daque-
les que apresentam o maior 
volume de juros e outros en-
cargos financeiros. Ainda as-
sim, pagou menos 8,1% que 
em 2014. Na lista de 35 autar-
quias que mais juros pagaram, 
liderada pela de Lisboa, encon-
tra-se, também, Paços de Fer-
reira com uma fatura de juro de 
836.765,00 euros. Paredes e 
Paços de Ferreira são os únicos 
municípios do Vale do Sousa 
que aparecem neste ranking 
(maior volume de juros e ou-
tros encargos financeiros). O 
Anuário Financeiro do Municí-

pios Portugueses diz-nos tam-
bém que a Câmara de Paredes 
está entre as que registaram 
um maior volume de paga-
mento de amortizações e em-
préstimos (passivos financei-
ros) em 2015. É no ranking o 4º 
Município de Média Dimensão 
(MMD) com uma amortização 
da dívida do PREDE (Programa 
de Regularização Extraordiná-
ria de Dívidas do Estado) e do 
PAEL (Programa de Apoio à 
E c o n o m i a  L o c a l )  d e 
2.208.658,00 euros. A dívida 
total, segundo o AFMP, está fi-
xada nos 8.176.175,00 euros.

No investimento a autarquia 
de Paredes surge no 11º lugar 
dos MMD como aquele que 
apresenta o maior volume de 
investimentos assumidos 
(aquisições assumidas de capi-
tal) em 2015. Ainda assim os 
autores do AFMP realçam o fac-
to de Paredes estar no grupo 
dos municípios que apresen-
tam uma maior quebra de in-
vestimento em termos de valor. 
Em Paredes houve uma quebra 
de investimentos de -10 mi-
lhões de euros ou seja menos 
47,8% que em 2014.

Nas despesas assumidas Pa-
redes repete a 11ª posição do 

ranking com 16.624.779,00 eu-
ros ainda assim -10% de 2014 
para 2015.

Paredes é o 8º Município de 
Média Dimensão que apresen-
tou o maior volume de despesa 
paga em 2015. Ao todo foram 
pagos 45.914.706,00 euros. 
Ainda assim com uma taxa de 
pagamento dos compromissos 
inferior à média nacional que 
está fixada nos 90%. A taxa de 
liquidação dos compromissos 
de Paredes está nos 81,1%.

Paredes figura, igualmente, 
no mapa dos municípios que 

apresentam “o maior volume 
de compromissos assumidos 
em 2015”. É o trigésimo nacio-
nal e o 7º de média dimensão 
com um total de 56.582.689,00 
euros. A Câmara de Paredes es-
tá no grupo dos municípios que 
o AFMP faz sobressair por apre-
sentarem uma diferença nega-
tiva no indicador de equilíbrio 
orçamental. 

Paredes foi o 4º MMD que 
obteve uma maior diminuição 
do passivo exigível em 2015 
q u e  f o i  d e  - 1 3 , 5 % 
(8.524.514,00 euros).

Contas. Entre juros e amortização de dívida contraída pela gestão de Celso Ferreira, 
Paredes, é dos concelhos que mais pagou pelo aluguer do dinheiro. O Anuário Financeiro 
dos Municípios Portugueses, inclui Paredes no grupo dos municípios que apresentam 
uma maior quebra de investimento. 

Câmara de  Paredes é a 34ª do país 
que mais juros pagou em 2015

Pormenores:

 - AMI Paredes é a 9ª pior empresa municipal do país (aliás foi 
obrigada a encerrar atividade) medida através dos Resultados 
Económicos (-480.964,00 euros em 2015).

- Entre 2007 e 2014, Paredes foi o 2º Município do país que mais 
aumentou a dívida a pagar de curto prazo, mais de 20 milhões de 
euros, mesmo tendo beneficiado do financiamento do PRADE 
no valor de 10 milhões de euros. 

- De acordo com dados divulgados nos Anuários Financeiros 
das Autarquias Locais, a Câmara de Paredes investiu entre 
2006 e 2015 cerca de 400 milhões de euros. Investimento que a 
autarquia tem justificado com a construção dos Centros Escola-
res. Sendo a construção deste tipo de equipamentos financiada 
a 85% por fundos comunitários, a Autarquia até 2015, investiu 
nos Centros Escolares “apenas” 60 milhões (15% do Investi-
mento total). 

Estou a escrever es-
te meu artigo no 
último dia que a 

Administração Tributária 
instituiu para a entrega dos 
inventários de existências, 
vulgarmente conhecidos por 
“ Stocks “.

Como sabemos, só as em-
presas com um volume de 
f a t u r a ç ã o  s u p e r i o r  a 
100.000,00 euros anuais é 
que estão obrigadas a este 
envio.

De qualquer forma, a im-
portância deste instrumento 
de gestão é tal, que eu enten-
do que esta obrigação deve-
ria ser para todas as empre-
sas que tenham existências e 
não apenas para quem fature 
mais que 100.000,00 euros.

De facto, para uma em-
presa comercial ou indus-
trial, enquanto não for feito 
uma rigorosa contagem de 
existências, seja manual, seja 
através de programas infor-
máticos, não é possível para a 
gerência dessa empresa sa-
ber qual o resultado da sua 
atividade.

Esta prática da realização 
dos inventários não deveria 
ser encarada como uma obri-
gação legal e muito menos 
como uma obrigação a cum-
prir anualmente.

Todas as empresas deve-
riam pelo menos trimestral-
mente apurar os seus inven-
tários, os seus stocks, e com 
essa informação, juntamente 
com toda a restante informa-
ção contabilística da empre-
sa preparar uma Demonstra-
ção de Resultados Previsio-
nal, para avaliar qual o 
resultado efetivo que a em-
presa está a ter e se está a ser 

maior ou menor que o 
previsto. 

Vejamos o exemplo de 
uma industria de mobiliário. 
Sem que sejam apurados 
num determinado momen-
to, e como eu sugeri, pelo me-
nos trimestralmente, os 
stoks de matérias primas, os 
stocks de produtos acabados 
e os stocks de produtos em 
curso de fabrico, é impossí-
vel a empresa saber se está a 
ter resultado positivo ou 
negativo.

Desde logo, sem que a 
empresa apure os stocks de 
produtos acabados e produ-
tos em curso de fabrico, a em-
presa não consegue apurar a 
sua produção, ou seja, sem 
estes stocks não é possível 
apurar do lado dos proveitos 
se para além do que a empre-
sa vendeu, a empresa ainda 
produziu moveis que fica-
ram em stock e serão vendi-
dos depois, ou se para fazer 
as vendas que fez recorreu a 
moveis que já tinha produzi-
do antes. 

Por outro lado, sem que a 
empresa apure os seus sto-
cks de matérias primas, não 
consegue apurar qual o real 
consumo de matérias primas 
que teve para produzir os 
moveis que produziu, pois 
pode ter tido necessidade de 
consumir para além das ma-
térias primas que comprou, 
outras que já tinha em stock e 
como tal o seu consumo de 
matérias foi maior, ou não ter 
consumido todas as maté-
rias primas que comprou e 
algumas terem ficado em 
stock e como tal o seu consu-
mo de matérias primas foi 
menor.

Por tudo isto, há obriga-
ções legais que por vezes 
vêm por bem, porque são a 
única forma de obrigar a que 
as pessoas ou empresas fa-
çam, o que deveriam fazer 
mesmo sem ter a obrigação 
legal, mas para seu próprio 
interesse.

Por
ALEXANDRE  
ALMEIDA
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

A importância do 
Inventário das existências 
numa empresa

   OPINIÃO FISCAL

António Orlando | texto
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PUBLICIDADE

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

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

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

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

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com
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CULTURA

PUB

AGENDA
CULTURAL DO CONCELHO DE 
PAREDES  /  DEZ

FUNDAÇÃO A LORD (LORDELO)
AUDITÓRIO
Até 27 de fev
Exposição Das Letras | Exposição de Re-
tratos Literários de Cássio Loredano ce-
dida pela Casa de Camilo

Dia 23 fev | 15h 
Teatro | Gil Vicente: do livro para o palco | 
Auto da Barca do Inferno

25 Fev | 21.30h
Música | Grupo de Danças e Cantares | 
Grupo Cultural e Recreativo de Lordelo 
“os Expansivos”

BIBLIOTECA 
Dias 7, 14, e 21 fev | 10.30h
Histórias de Encantar | INI | Ana Luísa 
Carapinheiro

ESCRITOR DO MÊS 
 Ana Margarida Carvalho

O LEITURAS SUGERE...
Temas Infanto Juvenis | Ser rapaz | James 
Dawson

COOPERAÇÃO
TEATRO 
Dia 22 fev| 14.30h
Elementos Teatrais

IOGA
8 fev | 14.30h
Exercícios de relaxamento

ATELIÊ
Dia 15 fev
Artes manuais | Golas de lã com a técnica 
de tubos

CÊTE 
TEATRO 
Dia 5 fev | 16.30h
Centro Social de Cête |”É proibida a En-
trada a Quem Não Andar Espantado de 
Existir” | Grupo de Teatro Juvenil da 
Sobreira

PAREDES (CIDADE)
YOGA 
Dia 4, 11 e 12 fev | 11h
Biblioteca Municipal | Baby Yoga e Yoga 
em Família | Atividade paga pelos utiliza-
dores com bilhetes a 8 euros (criança + 
acompanhante) em iniciativa organiza-
da pela Câmara de Paredes

EXPOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA
De 6 a 23 fev
Biblioteca Municipal | “Amora Natura” 
de Bernardo Conde| produção de Mile-
ne Matos

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

O livro é anunciado como 
“revelador sobre Fátima” fe-
nómeno que continua a des-
pertar olhares muito diver-
gentes – quer entre os pere-
grinos e católicos em geral, 
quer entre quem o observa 
ou estuda. Fátima é fruto da 
imaginação de três crianças e 
da imposição do clero ou re-
vela uma forte experiência 
espiritual? Reflete apenas o 
catolicismo popular daquele 
tempo ou celebra o essencial 
do cristianismo? Quais os 
contributos opostos da Pri-
meira República e do Estado 
Novo na sua génese e consoli-

dação? E a Rússia: como 
emerge numa remota aldeia 
portuguesa, em 1917, a ideia 
de a converter? 

A partir de vários depoi-
mentos recolhidos neste li-
vro, os autores procuram 
despertar uma visão o mais 
completa e abrangente possí-
vel sobre um fenómeno con-
troverso e complexo. Maria 
do Rosário, João Marto, padre 
Luciano Cristino, António 
Matos Ferreira, o bispo 
Januário Torgal Ferreira, frei 
Bento Domingues, padre Má-
rio de Oliveira, padre Salva-
dor Cabral, padre Luciano 
Guerra, a psicanalista Maria 
Belo, o sociólogo Moisés Es-
pírito Santo, o padre Peter 

Knauer, padre Antonio Nitro-
la, padre Mihaly Szentmarto-
ni, padre Stefano de Fiores, 
Maria Emília Santos, a mira-
culada, padre Paolo Molinari, 
padre Luis Kondor, cardeal 
José Saraiva Martins, padre 

Carlos Manuel Cabecinhas, o 
antropólogo Alfredo Teixeira, 
o bispo Carlos Azevedo e o 
escultor Robert Schad são al-
guns desses testemunhos. 

O livro contempla tam-
bém anexos que incluem, en-

tre outros textos, a transcri-
ção dos interrogatórios aos 
videntes, as diversas mensa-
gens papais sobre Fátima ou 
a documentação relacionada 
com a revelação do Terceiro 
Segredo.

A Senhora de Maio
Livros. Por estes dias é editado o livro “A Senhora de Maio- Todas as perguntas sobre Fátima de António 
Marujo e Rui Paulo da Cruz. O lançamento “ameaça” ser o acontecimento literário do ano. 2017 assinala o cen-
tenário das aparições de Fátima.

António Orlando | texto

António Orlando | texto

Ana Margarida de Carva-
lho é a escritora do mês de 
fevereiro na biblioteca da 
Fundação A Lord. Apesar 
de, até à atualidade, apenas 
ter publicado dois livros a 
escritora é mais que um va-
lor seguro das letras. Ao lon-
go dos anos, Ana Margarida 
de Carvalho, formada em 
Direito, assinou reporta-

gens que lhe valeram sete 
dos mais prestigiados pré-
mios do jornalismo portu-
guês, entre os quais o Pré-
mio Gazeta Revelação do 
Clube de Jornalistas de Lis-
boa, do Clube de Jornalistas 
do Porto ou da Casa de 
Imprensa.

Ana Margarida de Carva-
lho é vencedora do Grande 
Prémio de Romance e Nove-
la APE com o seu romance 
de estreia, "Que Importa a 

Fúria do Mar" (livro que ti-
nha sido finalista do Prémio 
Leya), publicado em 2013, 
pela Teorema, e em 2016 
publicou na mesma editora 
o romance "Não se Pode Mo-
rar nos Olhos de Um Gato". 

Filha do também escritor 
Mário de Carvalho, Ana Mar-
garida exerceu a atividade 
jornalística nas revistas “Vi-
são”, "Ler" e "Marie Claire", 
no "Jornal de Letras" e cola-
borou na SIC. 

Vencedora do Grande Prémio de Romance e Novela APE n´A Lord

Opinião
Lídia Jorge, escritora

“António Marujo e Rui Paulo da Cruz rodam a chave no senti-

do certo. Oxalá este livro [...] possa abrir o capítulo de uma dis-

cussão que convém ser serena na forma, mas por certo não 

poderá evitar a contradição, o debate e o confronto aberto das 

ideias em face da crença. Debate que sempre ultrapassa os ní-

veis da razão e da ciência – mas não as ignora –, esse patamar 

de confronto delicado tão difícil de alcançar em Portugal.”
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NECROLOGIA/SOCIEDADE

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodePAREDES" 
apresenta sentidas condolências

FALECEU

ALBERTINA VIRGINIA 
DE MACEDO XAVIER 
DA ROCHA LEITÃO

Faleceu no dia 20 janeiro, com 85 anos. Era natural de Meixomil – 
Paços de Ferreira e residente na Rua de Sedouros, nº. 439, Paredes. 
Era casada com António Moreira Alves.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARGARIDA 
DOS SANTOS RODRIGUES
Faleceu no dia 29 janeiro, com 81 anos. Era natural 

de Mouriz – Paredes e residente na Rua da Várzea de Cima, n.º 23, 
Cete, Paredes. Era casada com Armando Moreira Rodrigues.

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

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

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

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA CÂNDIDA 
DE CARVALHO OLIVEIRA
Faleceu no dia 23 janeiro, com 87 anos. Era natural de 

Covelas – Baião e residente na Rua de Marecos, nº. 244, Paredes. 
Era viúva de Álvaro dos Santos.

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA DO ROSÁRIO 
PEREIRA DA CUNHA
Faleceu no dia 28 de janeiro, com 52 anos. 

Era natural de Nevogilde – Lousada e residente em Bitarães,  
Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães 

(Gerente Fernando Santos) 
Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

MARIA ANGÉLICA 
DA ROCHA PEREIRA
Faleceu no dia 21 de janeiro, com 79 anos. Era natural 

de Oldrões – Penafiel e residente em Bitarães, Paredes. Era viúva de 
João Moreira Alves.

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

A FAMÍLIA
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães  

(Gerente Fernando Santos) 
Telf. 255782338 - 919740349

BITARÃES/PAREDES

FALECEU

ROSA SILVA ALVES
Faleceu no dia 19 de janeiro, com 82 anos. Era natural 
e residente em Bitarães, Paredes. Era casada com 
Joaquim Barbosa 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

BITARÃES/PAREDES

As Jornadas Educativas, 
Educar para a Saúde, inicia-
tiva de cariz educativo e in-
formativo decorrem entre 
hoje e amanhã sábado (dias 
3 e 4 de fevereiro) na Casa da 
Cultura de Paredes, com en-
trada livre, estando aberto a 
toda a comunidade (público 
em geral). As jornadas são 
organizadas pelo Instituto 
do Desenvolvimento em 
parceria com a Câmara de 
Paredes.

As Jornadas, segundo 
fonte da organização, con-
sistem num conjunto de 
simpósios, onde marcarão 
presença como oradores di-
versos profissionais de saú-
de de áreas variadas, desde a 
medicina geral e familiar, 
psiquiatria, ortopedia, psi-
cologia, fisioterapia, nutri-
ção, terapia da fala e terapia 
ocupacional, entre outras. 
De entre os oradores, desta-
que-se a presença de profis-
sionais como José Pinto da 
Costa, José Carlos Rocha e o 
Enrique Vázquez-Justo.

Ao longo de dois dias, se-
rão abordadas temáticas da 
saúde física e mental desde a 
primeira infância até à idade 
adulta. 

Nesta sexta-feira, dia 3, 
são discutidos temas centra-
dos na saúde dos adultos e 
seniores, nomeadamente 
alterações motoras no adul-
to, disfunções sexuais e 
doença oncológica. 

Amanhã sábado, o dia se-
rá dedicado a temas relacio-
nados com as crianças e

adolescentes, abordan-
do-se nomeadamente o im-
pacto do bullying, as pertur-
bações do desenvolvimento, 
o dano psicológico e a inter-
venção no neurodesenvolvi-
mento infantil.

As Jornadas pretendem 
salientar no Vale do Sousa a 
importância da preservação 
e promoção da saúde física e 
mental das famílias da re-
gião e visam constituir-se 
como um marco de referên-
cia local ao nível da educa-
ção para a saúde.

A Câmara de Paredes vo-
tou favoravelmente uma pro-
posta para a classificação de 
Interesse Público o projeto 
de Realojamento da Comuni-
dade Cigana para sustentar 
um pedido de desafetação de 
uma área classificada como 
reserva agrícola localizada 
junto à CRIP. 

O presidente da Câmara 
explicou que “foi compromis-
so da autarquia” encontrar 
uma solução que seja confor-
tável e de contento de todos 
nomeadamente moradores 
da zona do Picoto para o rea-
lojamento da comunidade 
cigana. “Surgiu uma oportu-
nidade de desenvolvermos 
uma opção alternativa que, 
digo para a ata, não tenho cer-

teza que seja viável. Mas seja 
como for estamos dizer que 
nos envolvemos na procura 
de soluções e uma das solu-
ções passa por fazermos uma 
proposta de desafetação de 
uma área classificada como 
reserva agrícola”, disse.

O assunto foi, assim, a reu-
nião de Câmara através de 
uma proposta do PSD que o 
PS sugeriu “como pouco cla-
ra” nos seus fundamentos e 
sustentação. Celso Ferreira, 
ainda tentou minimizar a ar-
gumentação do PS mostrado 
a localização do terreno atra-
vés do Google Earth no seu 
iPAD pessoal, mas não foi su-
ficiente para acalmar o des-
contentamento do PS que 
acusou a Câmara de “falta de 
transparência”.  Ainda assim, 
o PS acabaria por votar favo-
ravelmente a proposta.

II Jornadas do Movimento 
Saúde de Paredes 

Realojamento da 
Comunidade Cigana 
António Orlando | texto
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Agência Funerária, Lda. (Teixeira do Couto Pai) Rua Dr. José Magalhães, n.º 70  |  4580-133 PAREDES

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ALICE MOREIRA
Faleceu no dia 18 de janeiro, com 84 anos. Era natural 
de Lordelo - Paredes e residente na Rua José Pedro, n.º 
11, Lordelo, Paredes. Era viúva de Mário Augusto da 

Silva Lemos.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, genros, netos, bisnetos e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco  

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

LORDELO / PAREDES

FALECEU

CARMINDO MARTINS 
MOREIRA
Faleceu no dia 30 de janeiro, com 60 anos. Era natural 

de Vandoma - Paredes e residente na Trav. da Alegria, n.º 27, Van-
doma, Paredes. Era casado com Maria Olinda da Costa Moreira.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, netos e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, 
agradecer a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, do seu ente querido, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida. Aproveitam o ensejo para 
comunicar que a celebração da missa do 7º dia, realiza-se, terça-fei-
ra, dia 7 fevereiro, às 19 horas na Capela de Nossa Senhora do Bom 
Sucesso (Reiros). Antecipadamente ficam muito reconhecidos a todos 
quantos com a sua presença honrem esta Santa Eucaristia.

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

JOSÉ MOREIRA
Faleceu no dia 18 de janeiro, com 79 anos.
Era natural de Vila Cova de Carros - Paredes e residente 
na Rua Central de Vila Cova de Carros, n.º 607, Vila 

Cova de Carros, Paredes.    
Era viúvo de Maria da Conceição da Rocha Mendes.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

VILA COVA DE CARROS / PAREDES 

FALECEU

MARIA ROSA RIBEIRO
Faleceu no dia 27 de janeiro, com 86 anos. Era natural 
de Penafiel e residente na Rua Nau São Rafael, n.º 337,  
casa 1 Porto. Era viúva de José Fernando Ribeiro.

AGRADECIMENTO
Mãe do Sr. Manuel Giesta, avó de Sandra, Armando Giesta e demais 
família, vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e 
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 Patrícia Brito & Silva Lda. Rua do Padrão, nº 522-r/c. 

LORDELO – PAREDES. Tlf. 224007396 / Tlm. 937818122
PORTO

FALECEU

MARIA JOSÉ 
NOGUEIRA RIBEIRO
Faleceu no dia 24 de janeiro, com 81 anos. Era natural 

de Vandoma – Paredes e residente na Av. Central de Reiros, n.º 771, 
Vandoma, Paredes. Era viúva de António Moreira de Almeida.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

VANDOMA/PAREDES

FALECEU

RITA RIBEIRO DA SILVA
Faleceu no dia 28 de janeiro, com 61 anos. Era natural 
de Duas Igreja – Paredes e residente na Rua dos Frades, 
n.º 79, Duas Igrejas, Paredes. Era casada com Manuel 

Torres Moreira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

DUAS IGREJAS/PAREDES

FALECEU

JOSEFINA MOREIRA 
DE FREITAS
Faleceu no dia 25 de janeiro, com 93 anos. Era natural 

da Madalena - Paredes e residente na Rua Elias Moreira Neto, n.º 
161, ( Lar da Misericórdia), Paredes. Era viúva de Claudino Teixeira.

AGRADECIMENTO
Seus filhos, nora, genros, netos, bisnetos e demais família, vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associa-
ram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem como na missa 
de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

PAREDES

FALECEU

MARIA ARMINDA 
MOREIRA BAPTISTA
Faleceu no dia 27 de janeiro, com 87 anos. Era natural 

de Cete – Paredes e residente na Rua Casa da Paróquia,(Casa de 
Baião), n.º 210 A, Cete, Paredes. Era solteira.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

CETE/PAREDES

FALECEU

MARIA CÂNDIDA 
DE JESUS COELHO
Faleceu no dia 23 de janeiro, com 70 anos. Era natural 

da Vila Boa de Quires – Marco de Canaveses e residente na Rua 
São João, n.º 125, (Soutelo), Lordelo, Paredes. Era viúva de Manuel 
Fernando Moreira dos Santos.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

LORDELO/PAREDES 
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INDISCRETO/PUBLICIDADE

Tratamos da documentação  
da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

O seu jornal

Praça Capitão Torres Meireles, 30 

2.º Andar - Sala B 4580-873

ParedesJá está definida a estratégia para 
aniquilar o deficit de milhões 

da C. M. Paredes: Vai aplicar-se a lógi-
ca do prejuízo invertido. 

Explicando.
O Ex-Celso convocou a imprensa 

local, Indiscreto incluído, a quem por 
uma questão de hábito, começou por 
zurzir por ser por eles zurzido, e 
anunciou a transformação da C. M. 
Paredes numa Empresa Municipal 
Inónimo-Imobilária de VENDA  e 
COMPRA  do património Municipal.

- Vamos dar jus ao nosso nome!-
Qual Indústria da Madeira ou do ser-
rim! PAREDES é calhau! É betão! É 
terra e muros! Vamos das asas à nos-
sa  vocação Real!

- Ninguém ouse desdenhar do 
nosso talento , porque é inconfundí-
vel o nosso método: vendemos o nos-
so Património por milhões e com-
pramos por tostões

A receita é válida  para muitos ca-
sos: Como a malta portuguesa corta 
nos valores pelos quais sisa as coisas, 
vamos PREFERIR a torto e a direito 
por uma ninharia. E para não levan-
tarem a crista e fazer as coisas pelo 
valor verdadeiro, ameaçaremos, sem 
concretizar, que usaremos o PDM pa-
ra blindar as coisas.

Se houver dúvidas sobre a viabili-

dade empresarial do negócio, pode 
apontar-se o caso de sucesso do pavi-
lhão GiminoDesportivo: Vendeu-se 
por 8,5 milhões, comprou-se por 1,6 
milhões: É a aplicação pura da lógica 
do prejuízo invertido.

Até houve margem para pagar 
200 mil aéreos a mais. Aliás o lema da 
empresa virá da Deu-la-Deu Martins: 
Dar mais do que é preciso e do que 
podemos.

- Mas aí não exerceram o Direito 
de Preferência - questionou um im-
becil qualquer.

E depois? Respondeu o ExCelso – 
temos de treinar, para quando aca-

barmos de comprar o concelho de 
Paredes, começa r a comprar Pena-
fiel, Lousada, Paços de Ferreira, Va-
longo… o Mar é o nosso limite. Sere-
mos um concelho Sobre-municipal!

E para issso Paredes não terá di-
reito de preferência, podem ter a cer-
teza, mesmo que o Alecsander, o Al-
-mêda, diga que arranja isso com o 
amigo Tony Encosta.

- Vamos ser o concelho com mais 
território em Portugal – Ainda maior 
que Odemira – finalizou.

CMPAREDES – VENDA  e compra  
de propriedades, EM-boliária, SA

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

VENDE

255 255 XXX*(raspar) 
www.jáfoste@gmail.com

Vendemos o seu imobiliário 
pelo "preço certo"

jáfoste
EX-CELSO

VENDE-SE

VENDE-SE
VENDE-SE

1 000 000 000,00 €

2 500 000 000,00 €
1 300 000 005,00 €

VENDE-SE

10 000 000 000,50 €

jáfoste
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