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Presidente da Junta  
de Cete anuncia queixa- 
-crime  contra dirigentes  
do PS/Paredes
Polémica. Notícia do Progresso de Paredes sobre Auditoria à Junta de Freguesia provoca reações limite de PS e PSD que atingem dis-
cussão do Orçamento Municipal. Socialistas abandonaram em bloco a reunião da Assembleia Municipal. PÁG.7

Condutor 
alcoolizado 
destrói cinco 
carros  
e tenta fugir 
a pé 
Crime. Jovem automobi-
lista de 19 anos, alegada-
mente alcoolizado, abal-
roou cinco carros. Foi deti-
do pela GNR após tentar 
fugir a pé. PÁG.4

Aguiar de Sousa Centro Interpretativo da Sra. do Salto apenas abriu para a inauguração PÁG.14

Lumberjacks, a equipa  
de Paredes, entra a vencer 
na 7ª Liga Portuguesa de 
Futebol Americano
Modalidades.  Já arrancou a Liga 
Portuguesa de Futebol Americano. 
Paredes volta a marcar presença 
com os Lumberjacks. É a sétima 
participação consecutiva na prova 
lusa.  PÁG.17
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Lordelo recebe 
Campeonato Nacional  
de Matraquilhos
Disputa. Competição disputa-se neste fim de semana, de 5 a 7 de de-
zembro, no Pavilhão Rota dos Móveis 

O Campeonato Nacio-
nal de Equipas, Indi-
vidual e Associa-

ções de matraquilhos e ain-
da a Super Taça de Portugal 
da modalidade disputam-se, 
este fim de semana, entre 5 e 
7 de dezembro, no Pavilhão 
Rota dos Móveis, em Lordelo. 
A Federação Portuguesa de 
Matraquilhos e Futebol de 
Mesa escolheu assim mais 
uma vez o concelho de Pare-
des para três dias dedicados 
a um desporto que tem vin-
do a crescer e a ganhar cada 
vez mais adeptos em Portu-
gal e no Mundo.

O Campeonato reúne cer-
ca de 300 atletas em compe-
tição, integrando mais de 
cem equipas provenientes 
de doze associações distri-
tais de todo o país, estando 
presente a nata da modalida-
de portuguesa, incluindo 
atletas da Seleção Nacional, 
que vão competir nas cate-
gorias de Equipas masculi-
nas e femininas e Individual 
nos escalões juniores, senio-
res, veteranos e feminino.

Amanhã, sábado, 5 de de-
zembro, dia de abertura do 
Campeonato, disputam-se 

António Orlando | texto
as eliminatórias da fase de 
grupos de Equipas e Indivi-
dual e já vai haver eliminató-
rias disputadas em KO Dire-
to. No dia seguinte, há apenas 
jogos da fase eliminatória e 
as finais. No dia 7, realizam-se 
as competições por Associa-
ções Distritais através da se-
leção dos melhores atletas 
de cada distrito, disputando-
se inicialmente a fase de gru-
pos e depois as eliminatórias 
em KO Direto.

Os jogos da fase de grupos 
são disputados à maior de 
sete (vence o primeiro que 
chegar aos quatro) e cada jo-
go é decidido à maior de cin-
co golos (vence quem chegar 
aos três).

As eliminatórias são dis-
putadas à maior de nove e 
cada jogo é decidido igual-
mente à maior de cinco. Os 
jogos das meias-finais e das 
finais são acompanhados 
por árbitros oficiais.

Estão assim reunidos to-

dos os ingredientes para um 
grande espetáculo, que terá, 
como em todas as edições, 
grande adesão de público. 
“Temos sido regularmente 
convidados para acolher 
eventos desta dimensão, o 
que demonstra a capacida-
de do concelho de Paredes 
para receber competições 
de vários desportos ao mais 
alto nível, desde o Europeu 
de Hóquei ao Rali de Portu-
gal, só para citar alguns dos 
mais mediáticos”, refere Cân-
dido Barbosa, vereador do 
Pelouro do Desporto da Câ-
mara Municipal de Paredes.

No site oficial da Federa-
ção Portuguesa de Matraqui-
lhos e Futebol de Mesa é pos-
sível acompanhar os resulta-
dos em direto (Live Scores) 
dos jogos a disputar e vai ha-
ver a transmissão online, em 
Live Stream, dos principais 
jogos, por intermédio do me-
dia partner Kozoom (www.
kozoom.com).

Principais Horários

Super Taça de Portugal – Dia 5, às 10h00

Cerimónia de Abertura (Equipas e Individual) – Dia 5, às 16h00

Entrega de Prémios (Equipas e Individual) – Dia 6, às 19h30

Cerimónia de Abertura (Associações) – Dia 7, às 14h00

Entrega de Prémios (Associações) e Entrega dos Óscares – Dia 7, às 18h30

Editorial

Quem foi a mulher de César?

Q
uando não se pode des-
truir a mensagem, ataca-
se o mensageiro.

Há 15 dias atrás, quan-
do publicamos a notícia sobre a auditoria 
às contas de Junta de Freguesia de Cete, 
estávamos longe de prever a celeuma 
que o nosso furo jornalístico ia gerar.

A nossa notícia foi notícia!
O aspeto mais importante para nós é 

que A MENSAGEM DA NOTÍCIA NÃO FOI 
DESMENTIDA.

Aproveitaram-se uns para atacar a 
curiosa situação; Justificaram outros a 
curiosa situação, e não podendo negá-la, 
atacaram o mensageiro.

Mas a mensagem essa, porque apre-
sentada com objetividade, com clareza, 
com frontalidade e com verdade, em na-
da foi beliscada.

Mas há ainda um aspeto que preten-
demos realçar e que é importante dizer: 
Se se tratasse da Junta de Freguesia de 
Rebordosa e fosse uma auditoria que o 
PSD adjudicasse a uma empresa contabi-
lística de que hipoteticamente Celso Fer-
reira fosse dono, para nós também seria 
notícia a levar aos nossos leitores com 
igual destaque.

E foi assim que acabamos por ser ata-
cados indiretamente, atribuindo a Joa-
quim Neves, um mérito (o de dar uma 
boa notícia) que lhe não pertence. 

Ora, sirva este editorial para quem de 
direito (eu) apresentar as devidas justifi-
cações pela publicação dessa Boa notí-
cia, dizendo o seguinte:

O que está em causa não é a compe-
tência técnica ou até a honestidade inte-
lectual de Alexandre Almeida. Recordo 
que é o colunista em assuntos económi-
cos do Progresso de Paredes. Se não gos-
tássemos dele, não o publicávamos.

Somos é suficientemente indepen-
dentes, com ele e com qualquer um, no-
meadamente com Joaquim Neves, com 
Elias Barros, com Celso Ferreira, etc, de, se 
fizerem asneira igual, a noticiar.

Ora a notícia sobre a auditoria diz algo 
que é óbvio, menos para o PS de Paredes: 
Que a empresa de Alexandre Almeida 
não seria a única a descobrir irregularida-
des se elas existissem: Só que não tem a 
isenção, a independência, o afastamento 
necessário para merecer a Autoridade 
que é conferida a uma Auditoria.

Por
vASCO
rIBEIrO
Diretor

Uma auditoria, que se pretende que 
seja um instrumento sério e credível, ao 
ser feita por alguém que é parte interessa-
da na questão, fica inquinada à partida.

E é o próprio Alexandre Almeida que 
o reconhece, a fazer fé na transcrição das 
suas declarações nos outros dois jornais 
locais “Não era eu que ia realizá-las”. E isso 
faz diferença, sendo uma sua funcionária 
a vasculhar as contas?

Esta frase insidiosa, sublinhe-se, não 
consta da notícia publicada pelo Progres-
so. Todos sabemos que toda e qualquer 
auditoria será sujeita a contraditório do 
visado. Porém, o que a opinião pública 
guarda na retina e no ouvido, não são as 
explicações e justificações, porventura 
válidas, do visado, mas toda e qualquer 
dúvida primeiramente suscitada pelo 
acusador.

E mesmo que as dúvidas se esclare-
çam e justifiquem, a verdade é que nunca 
serão eliminadas a ponto de ninguém di-
zer a frase “não há fumo sem fogo”.

É do clima de suspeição que uma au-
ditoria potencialmente interessada pode 
gerar, que tal auditoria interessada é sus-
peita. É assim tão difícil de perceber?

E foi esta notícia que o Progresso 
noticiou.

Será então justo, que, por consequên-
cia, se venha dizer que esta verdade cris-
talina é um ataque a quem quer que seja? 
Será este exercício jornalístico puro a 
manutenção de um qualquer espírito de 
terrorismo jornalístico? É vergonhoso o 
facto de o Progresso de Paredes ser o 
mensageiro desta notícia? Não nos 
parece.

Então, a que propósito se mistura a 
nossa notícia com vozes e nozes sobre 
quem são ou foram os alegados proprie-
tários do jornal? Isso,  sim, é uma 
mistificação.

O Progresso, actualmente (e só pela 
actualidade respondo) não é instrumen-
to de auto-promoção de ninguém; não é 
i n s t r u m e n t o  d e  p e r s e g u i ç ã o  d e 
ninguém.

O Progresso quer ser um mensageiro, 
porventura incómodo, que, se incomo-
d a r  d e m a i s ,  p ro c u ra rã o  c a l a r.  É 
inevitável.

Mas não é, e não será nunca, a voz do 
dono, de qualquer dono que nos queira 
domesticar, fosse ele qual fosse.

Por muito que queiram fazer parecer 
que não é assim.

Mais do que a mulher de César, a nós 
não nos basta parecer sérios, nós somos 
sérios.

Seja qual for das 3 mulheres de César 
de que se esteja a falar: Cornélia Cinila, 
Pompeia Sula ou Calpúrnia Pisão.



3Sexta-feira 4 de Dezembro de 2015  oprogressodePAREDES

sociedade

Parque do Rio Ferreira 
valorizado 
com 50 novas árvores 
Ambiente. Sensibilização dos munícipes para a importância das árvores como um património 
essencial. O concelho de Paredes arborizou, este ano, um total de 12.500 m2 de terreno. 

Alunos da Escola Se-
cundária de Vilela, 
em parceria com 

técnicos da Câmara de Pa-
redes, nos dias 25 e 26 de 
novembro procederam à 
reflorestação no Parque do 
Rio Ferreira, em Rebordosa, 
com a plantação de 50 no-
vas árvores.

A ação de plantio foi rea-
lizada no âmbito da sema-
na de reflorestação nacio-
nal, e ainda no âmbito da 
iniciativa Eno Tree Planting 
Day (promovida pela ENO - 
Environment Online à es-
cala mundial), de que o con-
celho de Paredes faz parte. 

Ambiente Online (ENO 
para o short) é uma rede es-
colar e comunidade para o 
desenvolvimento sustentá-

António Orlando | texto
vel estabelecida no ano de 
2000 na Finlândia. Os te-
mas ambientais são estuda-
dos durante o ano letivo em 
simultâneo com a realiza-
ção de campanhas organi-
zadas simultaneamente 
em todo o mundo. Mais de 
10 000 escolas de 150 paí-
ses participaram desde o 
início. O programa ENO é 
coordenado e mantido pela 
Associação Programa ENO 
com  s e de  n a  c id ade  de 
Joensuu, na Finlândia. As 
Escolas fizeram atos con-
cretos para o ambiente, tais 
como ter plantado cinco 
milhões de árvores até ago-
ra. ENO ganhou vários reco-
nhecimentos e prémios 
internacionais.

Com esta ação de reflores-
tação do Parque do Rio Fer-
reira, para além de se contri-
buir para o aumento da qua-

lidade de vida da população, 
pretendeu-se igualmente 
sensibilizar os munícipes pa-
ra a importância das árvores 
como um património essen-
cial a preservar.

 “Esta iniciativa visa acima 
de tudo educar e sensibilizar 
a comunidade escolar para a 
preservação dos espaços na-
turais e para a arborização, 
tendo em conta a pressão 
urbanística a que o território 

está a ser sujeito. Através de-
la, estamos igualmente a pro-
mover os nossos parques 
municipais, chamando tam-
bém naturalmente a atenção 
para o contributo das árvo-
res para a redução da polui-
ção”, refere Pedro Mendes, 
vice-Presidente da autarquia 
de Paredes.

O concelho de Paredes 
arborizou, este ano, um total 
de 12.500 m2 de terreno.

Pontos de Vista
Cataratas

N
a edição an-
terior falei 
das altera-
ções ocula-

res provocadas pela dia-
betes, sendo a retinopatia 
diabética a sua mais seve-
ra consequência, o que le-
va a que a organização 
mundial de saúde (OMS) a 
classifique como a 5ª cau-
sa de cegueira a nível mun-
dial. Segundo essa classifi-
cação a catarata é a maior 
causa de cegueira e de in-
capacidade visual repre-
sentando cerca de 47,9% 
dos casos a nível mundial. 
As outras principais cau-
sas são o glaucoma (12,3%), 
a degeneração macular da 
idade (8,7%) e as opacida-
des e disfunções corneais 
(5,3%). Felizmente nos paí-
ses desenvolvidos a reali-
dade é diferente e hoje em 
dia raramente a catarata 
produz cegueira. Em Por-
tugal, estima-se que a cata-
rata afete 6 em cada 10 
pessoas com mais de 60 
anos.

A catarata carateriza-se 
pela perda da transparên-
cia do cristalino. O cristali-
no é uma estrutura trans-
parente que foca as ima-
gens na retina e que vai 
perdendo a sua transpa-
rência de forma gradual 
provocando visão desfo-
cada e distorcida à medida 
q u e  a  c a t a r a t a  v a i 
evoluindo.

Os principais fatores de 
risco para o aparecimento 
das cataratas são a idade, a 
diabetes, o consumo ex-
cessivo de álcool, a exposi-
ção excessiva ao sol, fu-
mar, medicação prolonga-
da com corticosteroides e 

l e s õ e s  o u  c i r u r g i a s 
oculares.

Existem vários tipos de 
catarata, sendo os mais fre-
quentes, a cortical aquela 
que afeta a periferia do cris-
talino, a subcapsular poste-
rior a que afeta a parte de 
trás e a nuclear a que afeta 
o centro.

Tradicionalmente, as ca-
taratas não causam quais-
quer sintomas até terem 
evoluído o suficiente para 
interferirem significativa-
mente com a visão. A visão 
desfocada, a diplopia mono-
cular (ver duas imagens só 
com um olho aberto, as co-
res alteradas (o azul do céu 
fica acinzentado) e o aumen-
to da sensibilidade e des-
lumbramento com a luz (é 
normal as pessoas coloca-
rem a mão nas sobrancelhas 
quando há mais luz) são os 
sintomas mais frequentes 
das cataratas.

Na primeira fase da ca-
tarata o uso de óculos ou 
lentes de contacto pode 
melhorar a visão e ser sufi-
ciente, no entanto com a 
sua evolução a única for-
ma eficaz de tratamento é a 
cirurgia. Existem vários ti-
pos de cirurgia para a re-
moção da catarata sendo a 
mais frequente a técnica de 
facoemulsificação. A cirur-
gia consiste na remoção do 
cristalino e sua substitui-
ção por uma lente artificial 
que é colocada no seu lu-
gar. O procedimento cirúr-
gico, hoje em dia, é seguro 
com poucos riscos associa-
dos,  sendo os mais fre-
quentes o aumento de pro-
babilidade de descolamen-
to de retina e de infeção 
ocular.

A palavra Catarata é de 
origem grega e significa 
queda de água, o nome foi 
adotado para descrever es-
te problema de visão, pois o 
aspeto do cristalino com 
uma catarata madura é se-
melhante ao de uma queda 
de água.

Por
Jorge 
Jorge

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt
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Condutor alcoolizado destrói cinco carros 
e tenta fugir a pé 

Um jovem automo-
bilista de 19 anos, 
alegadamente al-

coolizado, abalroou cinco 
carros que estavam esta-
cionados junto à casa do 
Benfica, em Paredes.
O condutor que seguia ao 
volante de um BMW 316, 
vindo da rotunda 2 5 de 
Abril, terá perdido o contro-
lo da viatura ao tentar subir 
a rua dos Desportos que la-
deia o edifício do Elétrico e 
abalroou quatro carros que 

estavam estacionados do 
lado esquerdo da via. Sem 
parar, após o embate, o au-
tomobilista prosseguiu a 
marcha numa rua de senti-
do proibido onde embateu 
noutro carro estacionado. 
Perseguido pela GNR o au-
tomobilista ainda tentou 
fugir a pé mas acabaria por 
ser detido. Submetido ao 
teste de alcoolémia o jovem 
terá acusado uma taxa de 
2.30 gramas por litro de 
sangue.

Crime. Acabaria por ser detido pela GNR mais à 
frente, junto ao cemitério Paredes, após tentar 
fugir a pé. O rocambolesco episódio ocorreu cerca 
da uma hora da madrugada de sábado, dia 28.

Um indivíduo residente 
em Baltar foi constituído ar-
guido, na passada sexta feira 
dia 27 de novembro, por estar 
indiciado pelos crimes de fur-
to qualificado e receptação.

O suspeito do sexo mascu-
lino com 30 anos de idade, 
aproveitaria a deslocação 
das pessoas para atividades 
religiosas aproveitando para 
furtar os objetos localizados 
no interior das viaturas apar-

Roubava enquanto os  
donos rezavam na missa de Baltar

cadas nas imediações do lo-
cal onde estas se realizavam.

Em buscas levadas a cabo 
em Baltar pelo Núcleo de In-
vestigação Criminal (NIC) da 
GNR de Penafiel, no âmbito 
do inquérito que corre os 
seus termos no Tribunal da 
Comarca de Porto Este, no 
qual se investigam vários cri-
mes de furto qualificado e de 
receptação foram apreendi-
dos e recuperados vários arti-
gos: · 2 Tablets;  3 máquinas fo-
tográficas digitais; 2 GPS; 3 te-
lemóveis; 1 televisor portátil; 2 

malas de senhora; 1 placa de 
internet móvel; 1 disco exter-
no; 7 carteiras pequenas; 1 
chave de ignição para viatura 
da marca Ford e 2 pares de 
óculos de senhora.

O suspeito foi ainda detido 
por, no momento da aborda-
gem, exercer a condução de 
veículo automóvel sem para 
tal estar habilitado, tendo sido 
notificado para comparecer 
no DIAP de Paredes do Tribu-
nal da Comarca do Porto Este 
para julgamento em proces-
so sumário.

António Orlando | texto
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Paredes assinalou  
Dia da Igualdade e 26.º 
aniversário da Convenção 
dos Direitos da Criança
efeméride. Exposição Fotográfica no Átrio da Câmara e Protocolo com 
Instituto do Desenvolvimento.

O Dia da Igualdade e o 
26.º Aniversário da 
Convenção dos Di-

reitos da Criança, foi assinala-
do em Paredes com a inau-
guração da exposição foto-
gráfica “Olhares (des)Iguais”, 
no átrio da Câmara, e com a 
assinatura de um protocolo 
com o ID – Instituto do Desen-
volvimento, no Salão Nobre 
dos Paços do Concelho. 

A exposição resulta do 
desafio lançado às escolas e 
instituições de solidariedade 
social do concelho para re-
gistar as desigualdades no 
dia-a-dia. O resultado desses 
momentos está patente ao 
público no átrio da Câmara 
Municipal de Paredes e tem 
uma vertente interativa, já 
que os visitantes podem dei-

António Orlando | texto
xar um comentário em cada 
u m a  d a s  f o t o g r a f i a s 
expostas. 

A exposição tem fotos dos 
alunos do 5.º E da Escola EB 
2,3 de Baltar, do professor Cé-
sar Neto, e conta com a cola-
boração da Ágito, da APIS e 
da Conferência de S. Vicente 
de Paula. Tem ainda dois pai-
néis com imagens de campa-
nhas do município. 

A data foi igualmente assi-
nalada pela Câmara Munici-
pal de Paredes com a assina-
tura de um protocolo de coo-
peração com o ID - Instituto 
do Desenvolvimento. O ID 
pretende dar uma resposta 
especializada na área do de-
senvolvimento e da saúde 
mental. Está preparado para 
acompanhar todas as etapas 
do desenvolvimento de 
crianças, adolescentes, adul-
tos e seniores.

“O Instituto do Desenvol-
vimento pretende criar uma 
rede de resposta imediata no 
apoio à comunidade, em 
particular na área da neuro-
ciência, procurando em pri-
meiro lugar a promoção da 
saúde mental em contexto 
escolar. Prevenir para sorrir é 
o lema”, explicou na ocasião, 
Fátima Nunes, Diretora Téc-
nica do ID.

Refira-se que o Instituto 
do Desenvolvimento foi cria-
do para dar uma resposta es-
pecializada na área do de-
senvolvimento e da saúde 
mental através de um corpo 
clínico multidisciplinar, pre-
parado para dar acompa-
nhamento a todas as faixas 
etárias. “Visa dar uma res-
posta à comunidade em ge-
ral, da barriga da mãe à idade 
sénior”, acrescentou Fátima 
Nunes.
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Orçamento e Plano de Investimentos da Câmara para 2016 
sem oposição do PS na Assembleia Municipal
Polémica. Os socialistas abandonaram a Assembleia por causa da polémica auditoria à 
Junta de Cete aprovada e entregue pelo PS à empresa do presidente do partido, “Alexandre 
Almeida SROC”, noticiada, em exclusivo, pelo jornal O Progresso de Paredes. 

A Assembleia Municipal 
(AM) de Paredes, realizada 
no passado dia 21 de novem-
bro, aprovou, por maioria, o 
Orçamento da Câmara Mu-
nicipal para o próximo ano 
no montante global de 68 
milhões de euros, sem que o 
principal partido da oposi-
ção, o PS, estivesse presente 
p o r  t e r  a b a n d o n a d o  a 
reunião. 

A saída dos socialistas da 
AM, ocorreu em solidarieda-
de com o vereador do parti-
do, por o Presidente de Câ-
mara, Celso Ferreira, não au-
torizar Alexandre Almeida a 
participar no debate que 
acabara de ser iniciado no 
período antes da ordem do 
dia, pelo líder parlamentar 
do PSD, Luciano Gomes. 

“Estou estupefacto. Para 
se ser sério não basta ser é 
preciso também parecer. Isto 
viola o principio da legalida-
de e depois o principio da 
parcialidade”, atirou Luciano 
Gomes. 

De imediato o vereador 
do PS, Alexandre Almeida, 
fez sinal ao presidente da As-
sembleia Municipal, Granja 
da Fonseca, para intervir em 
defesa da honra. Porém, o lí-
der da AM que terá a prerro-
gativa de autorizar os verea-

António Orlando | texto

dores a falar nas AM em si-
tuações de defesa da honra 
segundo o regimento daque-
le órgão, apenas acatou a po-
sição do presidente da Câ-
mara. Ora, segundo, Celso 
Ferreira no âmbito das com-
petências que são atribuídas 

ao presidente de Câmara, 
“sou eu quem devo autorizar 
os vereadores a usarem da 
palavra para as reuniões da 
Assembleia Municipal. O se-
nhor vereador tem lugares 
adequados para intervir. E, 
portanto, eu não autorizo 

que o senhor vereador use 
da palavra neste período”, 
sentenciou Celso Ferreira. 

Apesar da pressão socia-
lista, o líder da Assembleia 
Municipal levou em conside-
ração apenas a decisão de 
Celso Ferreira e não autorizou 
o vereador a fazer a sua 
defesa.

Na sequência, Alexandre 
Almeida levantou-se e aban-
donou a sala debaixo de um 
enorme bruaá  e seguido pe-
los restantes eleitos socialis-
tas (vereadores e deputados 
municipais). Granja da Fon-
seca que alegava a lei das au-
tarquias para assim agir, re-
torquia aos socialistas: “fa-
çam como quiserem”. 

A auditoria à junta de Cete 
transformou-se, assim, nu-
ma arma de arremesso poli-
tico para a discussão daque-
le que é, por excelência, o 
instrumento da governação 
autárquica - o Orçamento.

Celso Ferreira tratou logo 
de dizer, “em tese conspirati-
va que como o PS teria muita 
dificuldade em votar contra 
o Orçamento. Dois dias de-
pois, o Partido Socialista, 
usou o lado “b” do mesmo ar-
gumento: “o PSD fabricou o 
fato da auditoria a Cete para 
desviar as atenções do Orça-
mento. que não cumpre com 
aquilo que prometeu em ma-
téria fiscal”. 

O que eles disseram  
sobre o Orçamento da CM Paredes

Celso Ferreira,  
presidente de Câmara
“O PS teria muitas dificuldades em defender as suas posições 
quase ortodoxas, quando aprovamos um aumento do segu-
ro aos bombeiros de 10 para 175 mil euros, quando atribuí-
mos apoios aos filhos dos 1200 voluntários da proteção civil, 
teria dificuldade em votar contra um orçamento que projeta 
investimentos de 4,5 milhões de euros nas freguesias.” 

CDU
“Não foi cumprido o estatuto da Oposição. Não vinha mal ao 
mundo, se num encontro prévio onde fossem traçadas as li-
nhas dominantes do orçamento e plano fossem convidadas 
as forças politicas da Oposição. Não concordamos com a taxa 
de IMI. Pode-se ter famílias grandes com rendimentos eleva-
dos tal como o inverso. A CDU abstém-se.” 

PSD
“Há um conjunto de princípios e de trabalho entre o Executi-
vo e os Presidentes de Junta que nos satisfaz e que nos deixa 
com grande expetativa para 2016. Há um conjunto de obras 
que vai permitir a resolução de um conjunto de problemas 
aos presidentes de junta. Valorizamos o passo dado pelo mu-
nicípio para a resolução do grande problema da década no 
país –a natalidade – através do apoio dado às famílias. Tam-
bém os estímulos aos voluntários, e deixamos as grandes 
obras para apostar na resolução de um conjunto de proble-
mas de pequenas dimensões que são uma mais-valia para as 
populações. “

CDS
“Registamos com desagrado que não tenha sido solicitado 
qualquer colaboração às outras forças politicas para a elabo-
ração do Orçamento. Não houve uma redução, mínima que 
fosse, das taxas e impostos da responsabilidade deste Execu-
tivo. Continuamos com a taxa de IMI no limite máximo. Votar 
contra seria politicamente correto, mas de politiquices estão 
os portugueses fartos embora os profissionais do assunto 
ainda não o tenham reconhecido. Pela nossa parte não subs-
crevemos integralmente o conjunto de medidas que nos 
apresentam, não podendo por isso votar favoravelmente. 
Não escondemos a expectativa possa ser efetivamente leva-
do à pratica aquilo que de positivo existe. O CDS abstém-se 
nesta votação.”

O que prevê o Plano de Atividades da Câmara  
de Paredes para 2016

Reinstalação da comunidade cigana na Madalena; criação 
de acessos e balneários na cidade desportiva;  abertura de 
acesso da zona industrial da Serrinha à A41;  ligação de Vilela 
a Lordelo; complexos desportivos de Baltar e Sobreira; par-
que de campismo de Aguiar de Sousa;  conclusão do Parque 
do Rio Ferreira e Rebordosa/Lordelo;  requalificação da praça 
junto à igreja de Gandra;  rua Central de Mouriz;  reforço da pa-
vimentação e iluminação pública em todo o concelho;  am-
pliação do cemitério em Beire; requalificação da avenida Pa-
dre Manuel Pinto de Abreu, em Sobrosa; arranque do parque 
Miragaia-Louredo; expansão do Parque da Cidade (e lança-
mento de concurso para um bar); requalificação da Ribeira 
de Gandra e melhoramentos no Mosteiro de Vilela; conclu-
são do posto avançado dos bombeiros de Cete em Recarei;  
ampliação do cemitério de Parada, etc.

Feliz 
Natal

Socialistas deixaram 
as cadeiras vazias
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Presidente da Junta de Cete anuncia queixa-crime  
contra dirigentes do PS/Paredes

Polémica. Notícia do Progresso de Paredes sobre Auditoria à Junta de Freguesia provoca 
reações limite de PS e PSD que atingem discussão do Orçamento Municipal.

O autarca da Freguesia 
de Cete, Tomás Cor-
reia “nega” que algu-

ma vez o seu Executivo te-
nha passado cheques sem 
cobertura e que daí tenham 
resultado devoluções que 
teriam custado centenas de 
euros em custos bancários 
com a sua devolução. A acu-
sação tinha sido feita pelo 
Partido Socialista, em confe-
rência de imprensa, na se-
quência da reação em ca-
deia que se instalou em Pare-
d e s  n a  s e q u ê n c i a  d a 
manchete do Progresso de 
há quinze dias. Na ocasião ti-
tulamos a polémica audito-
ria à Junta de Freguesia de 
Cete aprovada e entregue 
pelo PS à empresa do presi-
dente do partido, “Alexandre 
Almeida SROC”.

“O que se passou”, explica 
Tomás Correia, “é que um fiz 
um acordo de pré-pagamen-
to de três ou quatro cheques, 
com um vendedor comer-
cial de uma revista. Entretan-

António Orlando | texto
to esse indivíduo saiu da re-
vista e antes de ir, sacou o di-
nheiro todo. Nós tínhamos 
dinheiro, mas só para pagar 
nos termos acordados. Mas 
apesar disso o Banco Santan-
der Totta de Cete pagou na 
mesma. Não houve devolu-
ções como me confirmou o 
gerente do banco. O que nós, 
Junta, pagamos ao banco foi 
cerca de 80 euros por cada 
cheque”, esclarece Tomás 
Correia, ameaçando “proces-
sar criminalmente quem an-
da a difamar-me em confe-
rências de imprensa. Já estou 
a tratar do assunto com o ad-
vogado”. O Progresso tentou 
junto do gerente bancário da 
dependência do Santander 
em Cete, Jorge Castelo, con-
firmar se houve ou não devo-
lução de cheques da Junta de 
Cete, mas o responsável dis-
se não poder prestar declara-
ções devido ao sigilo bancá-
rio a que está sujeito.

reAção eM CADeIA 
A catadupa de reações 

politicas face à auditoria da 
Junta de Cete começou com 

o PSD, em conferência de im-
prensa (CI) a pedir a demis-
são de Alexandre Almeida 
do cargo de vereador, depois 
seguiu-se a escaramuça ver-
bal entre PSD e PS na Assem-
bleia Municipal que culmi-
nou no abandono da reu-
nião em bloco dos eleitos 
socialistas (ler texto princi-
pal) e prosseguiu dois dias 
depois com o PS, também 
em CI, a falar em fuga para a 
frente do PSD para esconder 
as irregularidades em Cete. 

PS PeDe DeMISSão De 
ToMáS CorreIA

Alexandre Almeida acre-
dita que todo o “alarido é in-
compreensível e inaceitá-
vel”. “Não cometi nenhuma 
imprudência. Não era eu que 
ia realizar a auditoria e uma 
auditoria obedece a ques-
tões objetivas e técnicas. Não 
havia a opção de ser desvir-
tuada”, justifica.

Para Almeida há três ra-
zões que justificam a polémi-
ca: “impedir a realização da 
auditoria às contas da Junta 
de Cete; desviar a atenção do 

Orçamento da Câmara Mu-
nicipal de Paredes; e desviar 
a atenção das pessoas do fra-
casso que foram os 10 anos 
de mandato de Celso Ferrei-
ra à frente da Câmara Muni-
cipal de Paredes”.

O PS garante que a realiza-
ção da auditoria foi aprovada 
e que os elementos do PS de-
viam apresentar um técnico 
sem custos para a Junta. “Foi 
isso o que o PS fez com toda a 
transparência. Foi enviado 
ao presidente da Junta o cur-
rículo do auditor e Tomás 
Correia autorizou a escolha, 
impondo apenas como con-
dição estar presente durante 
a realização da análise dos 
documentos. Só depois do 
início da auditoria é que veio 
dizer que falou com a Câma-
ra e que não permitia que a 
auditoria prosseguisse”, sus-
tenta Alexandre Almeida.

Alexandre Almeida lança 
o repto a Tomás Correia, para 
que “peça desculpa e tenha a 
dignidade de admitir os seus 
erros e se demita”. Segundo o 
socialista, a Junta de Cete li-
derada por Tomás Correia, 

passou “inúmeros cheques 
sem cobertura, cuja devolu-
ção custou centenas de eu-
ros em custos bancários e fez 
levantamento de cheques e 
de dinheiro em multibanco 
da Junta de Freguesia sem 
justificação”. 

Presidentes das Juntas do 
PSD em Paredes exigem 
demissão 

O PSD foi o primeiro a falar 
em demissões. Os social-de-
mocratas, em conferência de 
imprensa (CI), exigiram a de-
missão de Alexandre Almei-

da de todos os cargos que es-
te ocupa no PS, justificando 
por ter sido a empresa deste 
vereador socialista a escolhi-
da para realizar a auditoria 
aprovada pelo próprio PS. 
“Não pode ser juiz em causa 
própria, porque isso viola os 
mais básicos princípios do 
direito, designadamente o da 
legalidade, o da imparciali-
dade, o da transparência e o 
da boa-fé”, disseram em unís-
sono os autarcas de fregue-
sia por intermedio da Comis-
são Politica Concelhia do 
PSD.

O presidente do PSD/Pa-
redes, Adriano Campos, fa-
lou mesmo em “terrorismo 
político” e em mais um ata-
que “ao bom nome dos presi-
dentes de junta”.

Lembrando que uma au-
ditoria só pode ser realizada 
pela Inspeção Geral de Fi-
nanças, Tribunal de Contas 
ou por uma empresa contra-
tada pela Junta de Freguesia, 
os social-democratas exi-
gem “a demissão de Alexan-
dre Almeida dos cargos que 
ocupa no PS/Paredes pelo 
grosseiro desrespeito pelas 
l e i s  d a  R e p ú b l i c a 
Portuguesa”. 

Na Assembleia Munici-
pal, já sem a presença do PS, 
todos os presidentes de jun-
ta, eleitos pelo PSD e secretá-
rio da Mesa da AM, solidari-
zaram-se com o companhei-
ro de Cete. Com discursos 
escritos, os autarcas do PSD 
não pouparam Alexandre 
Almeida, “useiro e vezeiro a 
lançar lama sobre as pes-
soas. Primeiro com as elei-
ções em Gandra, depois o 
processo-crime intentado 
contra o presidente de câma-
ra por falsificação de docu-
mentos”, disseram repetida-
mente. O presidente de Câ-
mara, Celso Ferreira que 
tinha estado na CI do PSD 
“em solidariedade com To-
más Correia”, desafiou os 
seus presidentes de junta a 
repetirem as suas interven-
ções na próxima assembleia 
municipal com o PS já pre-
sente. “Quem não aguenta o 
combate político”, referindo-
se ao vereador do PS, “deve 
ir-se embora de vez”, con-
cluiu o Edil. 

Elias Barros 
critica 
Joaquim 
Neves

O Presidente da junta de 
freguesia de Rebordosa, 
foi uma das presenças 
notadas na Conferencia 
de Imprensa (CI) do PS. 
Se mais não fosse pelo 
ataque que desferiu a 
Joaquim Neves, putativo 
candidato do PSD à Câ-
mara de Paredes nas 
próximas eleições 
autárquicas. 
“Já fui proprietário do 
jornal Progresso de Pare-
des, Joaquim Neves, o 
atual proprietário, tem 
usado o jornal para ata-
car-me a mim e ao Ale-
xandre Almeida. Sinto-
me perseguido, disse 
Elias Barros.
Desafiado, primeiro a 
desmentir a noticia que 
fez a manchete do Pro-
gresso de Paredes e que 
originou a CI e depois a 
apontar exemplos da-
quilo que o jornal o terá 
atacado a ele – Elias Bar-
ros – e a Alexandre Al-
meida, o presidente da 
junta de Rebordosa, pre-
sente na mesa da CI, dis-
se laconicamente: “não 
respondo a perguntas”.  
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Paredes e o Pai Natal

A
s notícias são 
preocupan-
tes. O tecido 
social e em-

presarial de Paredes mani-
festa crescentes fragilida-
des. O novo não substitui o 
velho, quando este se mos-
tra disfuncional. Vejamos.

 A Associação Empresa-
r i a l  d e  P a re d e s  t e m  u m 
p a s s i v o  e s t i m a d o  e m 
600.000 euros. O princi-
pal credor do passivo é um 
b a nco.  O ut ros  c re dore s, 
julgo saber, são fornecedo-
res e trabalhadores com 4 
meses de salários em atra-
so. A situação de pré-falên-
cia tem razões atendíveis, 
nomeadamente expectati-
vas e compromissos não 
s at i s fe ito s,  m a s  n ã o  s ã o 
justificação para uma ati-
tude passiva ou de passa-
culpas. A instituição AE-
P a re d e s  fo r m a l m e n t e  é 
privada, mas tem um ca-
rácter associativo de im-
p o r t â n c i a  s o c i a l  i n d e s -
mentível.  Não entendo a 
p o s i ç ã o  s o b ra n ce i ra  d a 
C â m a r a  M u n i c i p a l .  A 
questão da iluminação pú-
blica nas festas do Natal, 
os 15.000 euros subsidia-
dos, são uma gota no ocea-
n o,  n a s  p re o c u p a çõ e s  e 
compromissos definidos 
entre o s ector da econo-

Por
CrISTIAno
rIbeIro
Médico

mia local e os agentes au-
t á rq u i c o s .  M a s  P a re d e s 
p r e c i s a  d e  q u e m  p o r 
e x e m p l o  d e f e n d a  c o m 
propostas concretas o co-
mércio tradicional e a in-
d ú st r i a  a q u i  lo ca l i z a d a , 
tornando-os atractivos e 
competitivos. 

A AEParedes propôs às 
entidades competentes a 
adesão a um Processo Es-
pecial de Revitalização, ins-
trumento que permite sal-
var da falência a instituição. 
Aguardo um bom desfecho, 
u m a  n o r m a l i z a ç ã o  q u e 
possa ser um renascimen-
to. Paredes tem de ter uma 
estrutura que potencie e 
organize as capacidades 
económicas do Concelho. 
Para isso tem de mobilizar 
produtores e consumido-
res, igualmente interessa-
dos nesse renascimento. 

O mesmo se passa com a 
Adega Cooperativa de Pare-
des, embora a outro nível. 
Talvez a sua viabilidade se-
ja mais discutível, a sua di-
nâmica interna (cooperati-
vista) mais difícil. As condi-
ç õ e s  d e  m e rc a d o  s e rã o 
diferentes do antigamente. 
Há produtores com alterna-
tivas sólidas. Mas há um pa-
trimónio que deveria ser 
rentabilizado, mesmo se o 
destino final for a extinção. 
E aqui também não ver, não 
intervir, não reflectir, pare-
ce-me desadequado. Há um 
caminho a percorrer em Pa-
redes, pelos seus autarcas, 
pelas suas gentes, na procu-
ra da modernização da sua 

cristianoribeiro@gmail.com

economia, do seu modelo 
local de desenvolvimento. 

Mas o mesmo se passa 
com o urbanismo da cidade 
de Paredes, eivado de contra-
dições e pontos negros. Ex-
tinta a ETAR de Paredes, o 
que fica de útil naquele espa-
ço? Encerrado o Campo das 
Laranjeiras e o Pavilhão Gim-
nodesportivo, a que se desti-
na esse espaço? Falido o pro-
jecto do estacionamento no 
espaço onde existia a Junta 
de Freguesia de Castelões de 
Cepeda, o que se segue? De-
molido o acampamento ci-
gano na Madalena, que pro-
jecto privado se licenciará? 
Para quando uma nova liga-
ção sobre a A4 ligando as 
Pias a Guilhufe? Para quando 
uma nova ligação da cidade 
a Cete? 

Recentemente foi á As-
sembleia Municipal a pro-
posta de reconhecimento 
de estatuto de interesse pú-
blico municipal de dezena 
e  me i a  de  e mpre s a s  d a s 
áreas da gestão de resíduos, 
indústria de mármores e 
granitos, do mobiliário em 
madeira, de pecuária. O ob-
jectivo pretendido com es-
sa atribuição é no âmbito de 
um regime excepcional de 
regularização das activida-
des económicas poder su-
p r i r  d e s co n fo r m i d a d e s 
com instrumentos de ges-
tão territorial como PDM’s 
ou adquirir títulos válidos 
de instalação, exploração 
ou exercício de actividades. 
Não concordei. Julgo peri-
goso centralizar nos órgãos 
autárquicos concelhios es-
te poder de regularizar ins-
talações, servidões, ques-
tões hidrográficas ou am-
bientais. Mas pelo menos a 
Assembleia Municipal con-
tabilizou uma série de ini-
c i a t i v a s  p r o d u t o r a s  d e 
riqueza.

Mas o Natal está a chegar 
e fazendo juz à tradição im-
porta pedir as prendas ao 
Pai Natal. Algumas aí estão. 
U m a ,  j á  f o r m u l e i  a  q u e 
aguardo resposta: um Go-
verno decente. 

N
a Assembleia Municipal e 
Lousada, realizada a se-
mana passada, foi aprova-
da a proposta do Partido 

Socialista local (Partido Socialista é o par-
tido que lidera o executivo municipal em 
Lousada) no sentido de prosseguirem o 
que tem a ser feito nos anos anteriores - 
Reduzir consecutivamente a taxa de IMI.

Foi aprovada a proposta do PS para fi-
xar a taxa em 0.325%.

IMI FAMILIAR: Na mesma medida apro-
varam a redução da taxa para todos os 
munícipes, aplicando uma redução suple-
mentar para famílias com 3 ou mais filhos.

IRS – Prescindiram também de parte 
da receita de IRS que tinham direito, de 
forma a beneficiar os Lousadenses, fixan-
do esta taxa nos 4%.

Quem cala consente
Desta forma, mesmo num quadro de 

dificuldades financeiras, os socialistas 
que presidem aos destinos da câmara 
municipal de Lousada, apostaram numa 
verdadeira redução dos impostos muni-
cipais para os Lousadenses pudessem 
beneficiar e ter um 2016, menos agressi-
vo, apostaram nas pessoas, decidiram 
implementar excelente medidas, que cer-
tamente ajudarão a beneficiar muitas 
famílias.

Já em Paredes, o IMI vai continuar no 
patamar máximo de 0,5% em Paredes, 
mesmo depois do PSD local ter prometi-
do na Assembleia Municipal do dia 25 de 
Abril que iria reduzir o IMI, na altura todos 
os Presidentes de junta do PSD aplaudi-
ram a proposta, mas agora nenhum teve 
coragem de lamentar a falta de vergonha 
e de respeito de todos os vereadores do 
PSD, que pura e simplesmente se esque-
ceram da promessa feita, não houve um 
único a questionar a manutenção da taxa 
de IMI mais elevada de toda a região 
Norte.

No dia 25 de Abril de 2015 Celso Ferrei-
ra afirmava:

Por
PAuLo
SILvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Dr. Mário Pedro
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Marque já grátis a sua consulta de avaliação.
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PUB

S
endo importante o que se 
tem passado ultimamente 
em Paredes, acho que é im-
perativo falar da forma co-

mo Portugal vai ser governado nos pró-
ximos tempos.

Não querendo fugir das questões que 
têm assolado, politicamente, o nosso 
concelho, falarei na próxima semana 
sobre a Assembleia Municipal e tudo o 
que lá foi aprovado e como foi aprovado. 
Assim como da mais recente polémica 
que envolve elementos do PS e outros 
que já foram CDS, PSD e agora são PS, mas 
dizem-se independentes.

Como em Paredes, parece que quem 
perde afinal não perdeu e depois das le-

Por
joaquim
neves
Engenheiro

Que Governo? E até q uando?

joaquimneves.progresso@gmail.com

gislativas, António Costa conseguiu, em 
menos de dois meses, passar de grande 
derrotado a primeiro-ministro.

Para o jornal espanhol El País, que pu-
blicou um perfil sobre o novo primeiro-
ministro, o seu grande mérito foi o de 
conseguir acordos impossíveis, cha-
mando-lhe mesmo o grande ilusionista 
e conspirador, recordando que nos mui-
tos cargos que exerceu ao longo dos anos 
(de vereador da Câmara de Loures a de-
putado, ou de eurodeputado a ministro 
do que calhar nos governos de Guterres 
e Sócrates, nunca perdeu o epíteto de 
conspirador.

Perdeu as legislativas de 4 de outu-
bro, ficando a seis pontos de distância da 
coligação. Mas a fama de negociador que 
ganhou no tempo em que foi ministro, 
tem sido uma característica útil para as 
negociações que se iniciaram no dia se-
guinte às últimas legislativas, com o Blo-
co de Esquerda e o Partido Comunista 
tendo em cinquenta dias conseguido 
formar Governo, feito excepcional ape-
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opinião

Quem cala consente
Quero partilhar com os presentes que 

no próximo orçamento municipal, será 
promovida uma redução do IMI, porque 
vai de encontro àquela que era a expecta-
tiva da Câmara Municipal e porque a claú-
sula de salvaguarda, não estando a pro-
duzir qualquer efeito, os proprietários 
não se podem defender dos excessos de 
avaliação e da metodologia da avaliação 
dos imóveis e, naturalmente, têm de ser 
salvaguardados e por isso propor que o 
IMI seja reduzido”

Fez isto? Não! Em vez de isto veja-se a 
evolução da receita prevista de IMI para 
2016- A previsão de IMI para 2015 cons-
tante do Orçamento para 2015 era de 7. 
366.877 euros. No Orçamento para 2016, a 
previsão de IMI é de 9.694.779 euros, mais 
2.327.902 euros, mais 31,5%.

A verdade é que de Celso Ferreira já 
conhecíamos esta apetência para não 
concretizar nenhuma das promessas fei-
tas, mas e os restantes Vereadores do PSD, 
o que pensa Manuel Fernando Rocha, Pe-
dro Mendes e Hermínia Moreira, e os se-
nhores presidentes de Junta do PSD, es-
tão eleitos para deferem os interesses dos 

seus conterrâneos ou os do PSD de 
Paredes????

Nos concelhos que nos rodeiam as fre-
guesias e os presidentes de Junta são 
brindados com uma aumento de compe-
tências e de verbas em Paredes existe 
uma falta de transferência de verbas para 
as freguesias levarem a cabo as suas 
atuais competências, as verbas a transfe-
rir e as competências não aumentam. A 
verba que vai transferir em 2016 é exata-
mente a mesma que transferiu em 2015 e 
nenhum presidente de junta do PSD 
questiona tal atitude de desprezo e des-
respeito pelas freguesias de Paredes.

Para os eleitos do PSD em Paredes, 
mais do que as pessoas, interessa manter 
o poder a todo o custo, alguns dos que 
agora teimam em manter-se calados em 
breve vão andar por aí a tentar lançar 
charme e captar votos, certamente que 
todos os males serão culpa do rei posto 
(Celso Ferreira), mas caro leitor não se es-
queça que “quem cala consente”, e toda a 
estrutura do PSD local (mesmo os supos-
tos critico) desde sempre consentiram 
tudo, e por isso são tão ou mais culpado.

É mais fácil prometer 
que dar (parte 1)

F
oi dis cutido e 
votado na últi-
ma assembleia 
municipal o or-

çamento da câmara muni-
c ip a l  de  Pa re de s,  p a ra  o 
ano de 2016, um documen-
to elaborado única e exclu-
sivamente pela maioria do 
P S D,  l ogo  d a  s u a  i nt e i ra 
responsabilidade.

Registo com desagrado 
que não tenha sido solicita-
da qualquer colaboração às 
outras forças políticas.

Pela parte que nos toca, 
podem ter a certeza que o 
CDS apresentaria propos-
tas que julga pertinentes, 
com qualidade e razoabili-
d a de,  q u e  p o de r i a m  s e r 
discutidas e eventualmen-
te integrarem o plano de 
atividades e investimento 
para o ano de 2016. Perdeu-
s e  u m a  op or t u n id ade,  o 
qual aliás não será nada de 
novo.  

Quanto ao documento 
que analiso, salta logo à vis-
ta que não houve uma re-
dução, por mínima que fos-
se, das taxas e impostos da 
re s p o n s a b i l i d a d e  d e s t e 
executivo e desta maioria 
que incidem sobre os Pare-
denses. Continuamos com 
a taxa de IMI no limite má-
ximo, para particulares e 
empresas, ao contrário de 
todos os noss os municí-
pios vizinhos. 

No  q u e  co n ce r n e  a o s 
transportes escolares, vai 
continuar em vigor o corte 
efetuado no início deste ano 
letivo. Lembro que muitas 
famílias passaram a pagar o 
passe do transporte escolar, 
o que não estava nas suas 
previsões uma vez que lhe 
tinham prometido que esse 

transporte seria gratuito.
Para o CDS, o que mais 

desilude neste orçamento é 
o facto de não existir qual-
quer aumento nos valores a 
transferir para as Juntas de 
Freguesia. Pela sua proximi-
dade, pelo conhecimento 
milimétrico que possuem 
do seu território e das suas 
gentes, das suas carências e 
anseios, as Juntas de Fre-
guesias poderiam e deve-
riam de ver aumentada a 
sua capacidade de interven-
ção com uma dotação finan-
ceira que lhes permitisse fa-
zer face às competências 
que lhe têm sido transferi-
das e às expectativas que da 
sua atividade têm a genera-
lidade dos cidadãos.                  

É cada vez mais necessá-
ria, como o CDS muitas ve-
zes tem sublinhado, uma 
verdadeira politica de proxi-
midade e de resolução de 
pequenos entraves ou con-
dicionalismos, que esses 
sim, melhorariam de verda-
de as condições de vida dos 
nossos concidadãos. Se a 
opção do Executivo PSD fos-
se a de promover esta justa 
de s centralização,  certa-
mente que a sua gestão se-
ria, neste aspeto, reconheci-
da e valorizada. Quem co-
n h e c e  a  re a l i d a d e ,  s e m 
visões muitas vezes distor-
cidas ou enganadoras, po-
deria atuar com mais preci-
são, eficiência e assertivida-
d e ,  n a  r e s o l u ç ã o  d o s 

problemas com que diaria-
mente se depara. 

Infelizmente, uma vez 
mais não é esta a opção, o 
que lamentamos.

Merece ainda destaque a 
redução de cerca de 10 mi-
lhões de euros na previsão 
das receitas a realizar com a 
alienação de ativos do mu-
nicípio. Agora já não se fala 
d a  fa m o s a  ve n d a  de  p a-
trimónio municipal,  que 
nunca se concretizou. Este 
ano a diminuída receita é 
justificada com a venda de 
participações sociais do 
município. Pode ser apenas 
mais um sonho, não cor-de
-rosa, pintalgado de verme-
lho como agora nos andam 
a impingir a nível nacional, 
mas um devaneio alaranja-
do, como temos encontrado 
em orçamentos anteriores 
do nosso Município.

Mas já que é para sonhar, 
ao menos que seja com por-
menores. Como não encon-
trei em lado nenhum o deta-
lhe, deixo ao Senhor Presi-
dente da Câmara o pedido 
de esclarecimento sobre 
quais são as participações 
sociais que o Município de 
Paredes planeia alienar em 
2016, porque valor e, já ago-
ra, se para além do objetivo 
de arranjar dinheiro para os 
cofres da Câmara existem 
outros motivos que justifi-
quem essa alienação.

    (Continua  na próxima edição)

Por
ruI
SILvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Que Governo? E até q uando?
nas ao alcance de gente com superpode-
res ou de mestres do ilusionismo, pode 
ler-se no perfil traçado que, para mal dos 
nossos pecados, termina com uma 
previsão: 

António Costa, o grande ilusionista, 
não durará um ano à frente do Governo.

Depois de derrubar António José Se-
guro dentro do PS, planeou a sua tomada 
do poder através de uma aliança de es-
querda (se é que tamanho “saco de ga-
tos” se pode chamar de aliança).

Mas o mais difícil é a partir de agora. A 
chave para a estabilidade vai estar nas 
suas mãos, ou até mais, nas mãos do Blo-
co de Esquerda e do Partido Comunista, 
do que do PS, o que só por si configura 
uma situação bizarra. 

Semanalmente, Carlos César e Pedro 
Nuno Santos, líder parlamentar do PS e 
secretário dos Assuntos Parlamentares, 
vão reunir-se com os líderes parlamenta-
res do Bloco e do PCP e ainda com Heloí-
sa Apolónia, d’ Os Verdes. O objectivo 
destas reuniões é acertar agulhas e evi-

tar que existam desacertos entre os qua-
tro partidos na hora de votar diplomas 
sensíveis, o que demonstra que o PS nos 
próximos tempos não vai governar, mas 
sim negociar constantemente, com toda 
a instabilidade inerente à situação. 

Ou seja, vamos andar de impasse em 
impasse até à queda do Governo, e por 
isso mesmo, as reuniões entre os parti-
dos da esquerda vão ser um importante 
teste à resistência desta coligação de in-
teresses, pois por coincidência ou não, 
basta recordar que nas negociações pa-
ra viabilizar o Governo  do PS, o PCP, Blo-
co e Verdes nunca se encontraram com 
os socialistas num mesmo grupo de tra-
balho, o que só por si já é revelador da 
falta de união que reina entre os três 
partidos. 

Enfim, percebe-se claramente que 
não estão unidos na defesa de um bem 
comum (ou seja a melhoria das condi-
ções de vida dos portugueses), mas sim 
unidos cada um por si na defesa dos seus 
próprios interesses.

PUB
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Especial Natal

Presépio de S. Luís, Beire, em nome do pai
Tradição. A estrutura está dividida em várias secções integra figuras tão diversas como a Sagrada Família, recriações de 
cenas bíblicas antes do nascimento de Jesus, as imagens de Adão e Eva no Paraíso ou o casamento de Nossa Senhora

O presépio de S. Luís é o 
único mega presépio 
que resta na freguesia 

de Beire. 
Salvador, o antigo autarca 

de freguesia, percursor dos 

António Orlando | texto
presépios bíblicos de Beire, 
deixou de recriar o nascimen-
to do Menino Jesus, vai para 
três anos. O que resta do presé-
pio permanece guardado pelo 
pó no barracão que ano após 
ano acolheu um dos mais afa-
mados presépios da região. 

O lugar de S. Luís mantém o 

presépio da família Teles, cujo 
mentor faleceu recentemente. 
O filho José, em nome do pai, 
Domingos, foi à memória do 
progenitor resgatar forças pa-
ra manter a tradição. “A coisa 
que ele mais queria era que is-
to de mantivesse”, revela 
emocionado. 

 Há 28 anos que o Presépio 
de S. Luís vai crescendo ano 
após ano. Já são mais de 120 
metros quadrados de exposi-
ção, na humilde habitação da 
família Teles. 

“Estamos a falar de um in-
vestimento avultado, da or-
dem dos milhares de euros. Só 

para a instalação elétrica são 
necessários mais de 600 eu-
ros e as peças têm igualmente 
um custo acrescido. Algumas 
só são possíveis de adquirir 
em Espanha e que têm um 
custo entre os 300 e os 400 eu-
ros”, revela José Teles. 

Um apoio autárquico vi-

nha a calhar, “mas não acredi-
to. Já falei com o presidente da 
Câmara Celso Ferreira, mas 
ele nunca se comprometeu. Se 
o fizer, este ano, era um milagre 
que nos deixava muito felizes”, 
desabafa. 

Para quem ainda não co-
nhece, o presépio de S. Luís é 
assente numa estrutura em 
madeira composta por várias 
secções e retrata a história reli-
giosa antes e depois de Jesus 
com a recriação de cenas bíbli-
cas e os usos e costumes da 
época.

A estrutura está dividida 
em várias secções integra figu-
ras tão diversas como a Sagra-
da Família, recriações de ce-
nas bíblicas antes do nasci-
mento de Jesus, as imagens de 
Adão e Eva no Paraíso ou o ca-
samento de Nossa Senhora. 
Há também uma parte sobre a 
vida de as encenações da casa 
da sagrada família, da fuga dos 
pais de Jesus para o Egipto, as-
sim como as cenas do Calvá-
rio, passando pela ceia com os 
apóstolos. A estrutura integra, 
ainda, casas e igrejas, cons

Presépio de S. 
Luís em 
números:

960 santos
590 ovelhas 
430 Bonecos 
decorativos
295 peças de artesanato
1890 lâmpadas 
780 bolas e cabaças
600 euros em gastos de 
energia elétrica

PUB

Freguesia de Paredes

A Junta e a Assembleia de Freguesia de Paredes  
desejam a todos os paredenses um  

Santo Natal e um Feliz Ano Novo 
e convida-os a fazerem as suas  

compras no comércio tradicional da freguesia.

Freguesia de baltar

A Junta de Freguesia de Baltar deseja a todos 

os baltarenses um  

Um Bom Natal e um Próspero Ano Novo 
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Especial Natal
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DeseJa a ToDos os seus ClienTes e amigos um 

Santo e Feliz Natal

ourivesaria
rafael cardoso e cardoso, lda.

relejoaria

DeseJa a ToDos 
os seus ClienTes 

e amigos um 

Santo e  
Feliz Natal

PUB

O Pinheiro de Natal

Conto. Conta a história que na noite 
de natal, junto ao presépio, se encon-
travam três árvores: uma tamareira, 

uma oliveira e um pinheiro.  As três 
árvores ao verem Jesus nascer, qui-

seram oferecer-lhe um presente. A 
oliveira foi a primeira a oferecer, dan-

do ao menino Jesus as suas azeito-
nas.  A tamareira, logo a seguir, ofere-
ceu-lhe as suas doces tâmaras. Mas o 

pinheiro como não tinha nada para 
oferecer, ficou muito infeliz. As estre-
las do céu, vendo a tristeza do pinhei-

ro, que nada tinha para dar ao meni-
no Jesus, decidiram descer e pousar 

sobre os seus galhos, iluminando e 
adornando o pinheiro que assim se 

ofereceu ao menino Jesus.

Natal com Jesus
Conto. era uma vez, um menino que gostava muito do natal.

Sandra e Benjamim Miguel – Texto

Cresceu e percebeu que a única coisa que lembrava NATAL era o presépio por debaixo 
da sua arvore de natal. Prendas, luxos, roupas novas, gula quando... NATAL era simples-
mente um marco de lembrança, daquilo que deveria ser os restantes 364 dias.
Nesse dia, depois de jantar, foi para o seu quarto, olhar o céu e pediu: Querido menino Je-
sus iluminai os avarentos como a ESTRELA iluminou Belém e acon-
chegai os pobres assim como a FAMILIA foi aconchegada nas 
palhinhas. Uma chuva de estrelas alvoraçou o céu e dele 
emergiu muitas pombas, que voavam em direções opostas 
procurando cada uma um lar. Traziam no seu coração es-
perança, partilha e amor e no seu canto palavras doces, 
para uma noite de NATAL.
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Especial Natal

Freguesia de vandoma
Concelho de Paredes

A Junta de Freguesia de Vandoma, deseja a toda a população um 

Feliz Natal e um Bom Ano Novo

BARREIRAS
4580-594 mouRiZ
PaReDes

CONTACTO
Tel.: 255 781 798

sextas e sábados música ao vivo
grandes sucessos

animações

restaurante    •    café    •    take-away

casamentos
batizados
comunhões
aniversários

Natal é quando o homem 
quiser... na teoria. O chavão 
popular remete-nos para a 
fraternidade que deveria 
guiar em permanência os 
nossos dias. Mas todos sabe-
mos que não é assim. Infeliz-
mente. São múltiplas as ra-
zões de assim ser, sobretudo 
por causa das dificuldades 
do dia-a-dia. Em tempos de 
crise, em tempos de dificul-
dade, se há um lado que nos 

Nota do Editor
puxa pela manga do casaco 
chamando-nos a atenção de 
quem menos tem, há a ques-
tão pragmática de manter o 
que se tem e, se possível, acu-
mular. O desconhecimento 
daquilo que pode vir por aí, 
justifica a retração. Faz parte 
da condição humana. Quer 
mais e tem medo.

Conscientes deste cená-
rio, o Jornal Progresso de Pa-
redes, decidiu abrir as suas 

páginas ao comércio local 
para que, a preços mais sim-
páticos, os empresários nes-
ta época por excelência de 
compras, pudessem valori-
zar os seus produtos e simul-
taneamente endereçassem 
os votos de boas festas aos 
seus clientes. No Especial Na-
tal Progresso incluímos con-
teúdos relacionados com a 
quadra. 

Boas Festas!

PAreDeS
exPoSIção 
Dia 10 | Inauguração da Exposição 
“Árvores de Natal” | Praça José 
Guilherme

ConCerToS De 
nATAL´15
Dias 14, 15, 16 e 17 | Conservatório de 
Música de Paredes | Casa da Cultura 
de Paredes

FeIrA 
Dia 6 (Domingo) | Feira de Natal |Lar-
go da Feira

FeSTA De nATAL
Dia 22 | Natal 2015 – “Encontro de 
Nós”, para maiores de 60 anos. 

bIbLIoTeCA 
MunICIPAL 
Dia 5 | 14.30 horas | Workshop – Anjo 
de Natal pela formadora Rosário 
Nunes

SobreIrA 
Dia 5 | Circo das Marionetas | Edifício 
da Junta Freguesia

LorDeLo
FunDAção A LorD
Ateliê
Dia 2 |14.30 horas – Artes Manuais 
Decoração de Velas de Natal M/18
Exposição 
Exposição de Natal 

CIneMA 
Dia 1 | 15 horas - Jesus a Vida Oculta
Dias 1 e 15 | 10.30 horas - Tom e Jerry 
Os Pequenos Ajudantes do Pai 
Natal

TeATro 
Dia 10|10.30 Horas – Teatro de Fanto-
ches – As Renas do Pai Natal

o LeITurAS Sugere…
Temas Infantojuvenis – O grande livro 
das histórias das Historias de Natal
Histórias de Encantar
Dia 10|10.30 Horas – Quando a Avó 
salvou o Natal, de Júlia Hubery
Espetáculo de Natal 
Dias 12 e 13 | Academia de Patina-
gem da Casa do Benfica |Pavilhão 
Rota dos Móveis

reborDoSA 
ConTo 
Dias 7 e 14 | 9.30 horas | Contos de Na-
tal | Biblioteca A Celer |Sede Junta de 
Freguesia 
Concerto de Natal´15
Dia 12 | Concerto de Natal | Tuna de 
Rebordosa | Instalações da Associa-
ção para o Desenvolvimento de 
Rebordosa. 

AgenDA nATALÍCIA

PUB

PUB
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freguesias

No passado mês de agos-
to foi inaugurado com toda 
a popa e circunstância o no-
vo espaço da Srª do Salto, 
podia ler-se num outdoor 
que estariam em tal espaço 
a ser investido perto de 
meio milhão de euros, os 
quais serviriam para redi-
mensionar o espaço, repa-
v iment a r  a r r uamentos 
construir infra-estruturas 
fundamentais para o aco-
lhimento de visitantes e um 
fundamental centro inter-

pretativo, o qual seria o ex
-líbris do espaço e serviria 
para acolher os visitantes e 
explicar-lhes o que real-
mente estavam a observar, 
podendo obter respostas 
entre outras, sobre a forma-
ç ã o  ge o l óg i c a  d a q u e l a 
zona.

Pois bem parece que tal 
centro serviu exclusiva-
mente para receber os ilus-
tres convidados no dia da 
inauguração, mantendo-se 
desde essa data de portas 
fechadas, deixando perple-
xos os visitantes que vão 
sujando os vidros com a 
curiosidade de dar uma es-
preitadela ao seu interior.

Portanto parece que o tal 

meio milhão de euros in-
vestido, não conseguiu to-
car os corações de todos, 
uma vez que o espaço foi 
reparado, reorganizado, 
limpo e redimensionado 
mas no final voltou tudo ao 
m e s m o ,  o u  s e j a 
abandonado.

Agora que se aproxima 
uma época de reencontros, 
amor e fraternidade, vamos 
pedir ao Pai Natal traga algo 
de novo e possa iluminar 
quem decide e que o di-
nheiro que se vai investin-
do aqui ou noutra Fregue-
sia qualquer germine e não 
sirva somente para escon-
der o gato, deixando-lhe o 
rabo de fora…  

aguiar de sousa

centro interpretativo  
da sra. do salto apenas 
abriu para a inauguração

VICTOR 
PEREIRA

Promessa. Os turistas dão com o nariz na porta por Centro 
Interpretativo permanecer fechado. O avultado investimento está en-
cerrado desde o dia em que foi inaugurado com pompa a circunstância.

futebol e a freguesia
No passado domingo, 

dia 1 de Novembro reali-
zou-se no Campo de Jo-
gos de Sta. Marta de Al-
vre, a 5ª jornada da Liga 
de Futebol Popular, onde 
participa a equipa da As-
sociação de Aguiar de 
Sousa. Os de Aguiar de 
Sousa entraram em cam-
po com uma equipa de 
tracção atrás e muita 
vontade de marcar em 
casa para dar a prenda ao 
público presente e o jogo 
começou bem com dois 
golos á meia hora de jogo 
e o capitão a marcar uma 
bicicleta de belo efeito.

Neste jogo, a equipa 
comandada pelo Joga-
dor/Treinador Artur 
Martins deu a titularida-

de ao ‘Lopes’ na baliza, 
defesa com Joca, Pinto, 
Cesar e Miguel; meio 
campo com Rui, Rocha e 
Rex e ao ataque Marcos, 
Joel e ‘Coxicho’. Contan-
do, ainda no banco com 
‘Idel’, ‘Bolas’, Leandro, Mi-
guel Ângelo, Rui Sousa e 
Mário. 

Ainda antes do inter-
valo o arbitro assinalou 
penálti para o U.C.Cruzei-
ro equipa que veio de 
Paços de Brandão e viu 
reduzida a vantagem de 
Aguiar de Sousa para 2-1. 
Na 2ª parte o jogo tornou-
se mais dividido e foi em 
contra ataque que o 
Aguiar de Sousa voltou a 
aumentar a vantagem 
com uma bela cabeçada 

de Pinto após cruzamen-
to pela direita. A 10min. 
do fim o Cruzeiro voltou 
a reduzir também de ca-
beça deixando o resulta-
do em 3 a 2 com a primei-
ra vitoria oficial da equi-
pa de Aguiar de Sousa 
em sua casa.

Foi uma bela manhã 
de futebol em Aguiar de 
Sousa e também uma 
boa parceria com a Co-
missão de Festas de San-
ta Marta de Alvre que 
colocou em funciona-
mento um apoio comes 
e bebes para a confrater-
nização final de adeptos 
e jogadores das 2 equi-
pas. A não perder de 15 
em 15 dias o futebol volta 
à freguesia.

Baltar

antiga escola  
votada ao abandono

A antiga Casa de Família 
dos Pereiras de Baltar, conti-
nua a ser uma imagem de-
gradante que marca quem 
passa em Baltar. Há um ano 
atrás, O Progresso de Pare-

des denunciou a situação. 
Um ano depois continua 
tudo na mesma.  

A casa é uma das três 
casas gémeas construídas 
no início do século 20, e 
hoje apenas resta uma que 
ainda pertence a um des-
c e n d e n t e  d a  F a m í l i a 
Pereira.  

Uma das casas foi repen-
tinamente demolida e des-

pareceu de forma súbita 
dos olhos dos baltarenses.               

A terceira casa continua 
nas mãos de um familiar e 
está em razoável estado de 
conservação. Os projetos 
que existem são muitos, 
mas teimam em não sair do 
papel e o espaço poderia 
ser  um espaço de referên-
cia, à semelhança da “Casa 
da Cultura de Paredes”.

FAUSTINO 
 SOUSA

igreja de baltar é pequena para tanta procura

alargamento do caminho da mamoa 

sub-chefe dos b.v.baltar faleceu de morte súbita

ajudar a salvar vidas

1.º trail Lost in baltar em dezembro

A Igreja Matriz de Baltar é 
muito bonita e tem uma exce-
lente envolvência, mas é bas-
tante exígua, face ao volume 
de participação nas ativida-
des da Paróquia. “Uma Vila 
com um número de escolas 

considerável e com centenas 
de crianças a participar nas 
diversas atividades e celebra-
ções, não pode ter uma Igreja 
tão exígua”, argumenta fonte 
local. A construção de uma 
nova Igreja “deveria ser um 

objetivo aglutinador que mo-
vimentasse a Freguesia no 
sentido de construir um novo 
espaço que seja mais propor-
cional ao grau de participa-
ção na Paróquia de Baltar”, 
acrescenta.

O alargamento do cami-
nho da Mamoa recentemen-
te realizado, permitiu uma 
melhor circulação, bem co-
mo é um importante auxiliar 

para o estacionamento junto 
da Paróquia. A situação de im-
passe arrastou-se por vários 
anos, mas foi concluída com 
sucesso. A Câmara adquiriu 

os terrenos que eram a causa 
do problema e as obras permi-
tiram uma maior fluidez do 
trânsito junto à Igreja Matriz 
de Baltar.

Os Bombeiros de Baltar 
perderam um dos seus che-
fes e um bombeiro dedicado 
e reconhecido por todos. 
António Aires de apenas 37 
anos faleceu vitima de mor-
te súbita. O valoroso Bom-

beiro era conhecido como “ 
Toni” Aires e faleceu vitima 
de paragem cardio repirató-
ria. Toni Aires era Sub-chefe 
no Corpo dos Bombeiros de 
Baltar, e com apenas 37 anos 
partiu de uma forma abrup-

ta, deixando a comunidade 
local consternada, e um va-
zio na corporação que vai 
custar a preencher. Baltar 
está de luto pois perdeu um 
d o s  s e u s  v a l o r o s o s 
Bombeiros.

 No próximo dia 30 de 
Dezembro, na nova escola 
de Baltar, junto ao Kartó-
dromo, os interessados em 
serem dadores de medula 
de óssea, deverão deslo-
car-se ao local indicado en-

tre as 16h e as 19:30h. Os re-
quisitos necessários são 
ser saudável, ter entre 18 e 
45 anos, ter um peso míni-
mo de 50 kg e nunca ter re-
cebido uma transfusão de 
sangue. Esta é uma exce-

lente oportunidade para 
ajudar o próximo, que no 
fundo são todos os elemen-
tos da sociedade. Para mais 
informações, os interessa-
dos podem contactar pelo 
número 932633234.

Com o objetivo de adquirir 
uma máquina de lavar roupa 
industrial para a Associação 
para o Desenvolvimento do 
Deficiente Mental de Baltar, a 
Lost Eventos e a Junta de Fre-
guesia de Baltar, estão a organi-

zar um Trail de atletismo, em 
Baltar. Será realizado no dia 13 
de Dezembro, a partir das 10h, 
e contará com uma prova com 
23 km, outra de 11 km e uma Ca-
minhada com 5 km, percorren-
do caminhos e trilhos do Mon-

te São Silvestre entre Baltar e 
Recarei. A organização espera 
a inscrição de entre 500 a 800 
atletas. Consulta do regula-
mento e as inscrições em: ht-
tps://www.facebook.com/
events/172041559806915/
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associação para o desenvolvimento da freguesia 
de mouriz já aprovou orçamento para 2016

A Associação para 
o  D e s e nvolv i me nto 
da Freguesia de Mou-
riz, reuniu em sessão 
ordinária tendo como 
p o nto s  m a i s  i mp o r-
t a nte s  d a  O rde m  de 
Trabalhos,  a discus-
são e votação do Orça-
mento e Programa de 
Aç ã o  p a ra  o  a n o  d e 
2016.

A m b o s  o s  d o c u -
mentos foram aprova-
dos por unanimidade.

No que respeita ao 
P l a n o  d e  Aç ã o  p a ra 
2016, o Presidente da 
Direção, Celso Brum, 
elencou as diversas 

atividades, umas no-
v a s ,  o u t r a s  j á 
recorrentes.

Assim e por ordem 
cronológica, há a des-
tacar o Cantar das Ja-
n e i ra s ,  o  d e s f i l e  d e 
Carnaval, a matança 
tradicional do porco, a 
caminhada “Mouriz 
com saúde”, o passeio 
a Mirandela, a celebra-
ç ã o  d o  a n iv e r s á r i o 
com almoço, a sema-
na cultural, o passeio 
a Fátima, o magusto e 
a celebração de Natal.

R e f e r i u  a i n d a ,  o 
empenho da sua Dire-
ção, na manutenção e 

alargamento a maior 
número de famílias do 
Protocolo com o Fun-
do Europeu de Auxílio 
a o s  C a r e n c i a d o s 
(FEAC).

Continua a ser prio-
ridade da Direção, a 
recuperação e anga-
riação de novos asso-
c i a d o s ;  o  re g i s t o  d a 
Associação como Ins-
tituição Particular de 
Solidariedade Social 
(IPSS) e a continuação 
das obras de remode-
lação do edifício sede, 
tendo como objetivo a 
concretização do Cen-
tro de Dia.

Bitarães

cruzeiro do Largo  
de nª. srª. dos chãos 

A Cruz do Cruzeiro no 
largo da Nª. Srª dos Chãos 
continua partida quase três 
meses após ter caído. Aque-

le bocado de património 
caiu aquando da intempé-
rie de setembro último que 
se abateu na zona, logo após 
a realização das festas em 
honra da Nª. Srª dos Chãos, 
que se realizaram a 8 de se-
tembro. Aliás, especula-se 
no lugar que terá sido uma 
conjugação de fatores – chu-

va e iluminação festiva - que 
arrastaram a cruz para o 
chão. Até à data as autorida-
des não providenciaram 
qualquer reparação. “Além 
de dar um ar de desleixo, de-
nota uma falta de sensibili-
dade e respeito pelo pa-
trimónio local”, comenta-se 
no lugar. 

água e saneamento ao domicílio

Os moradores das ruas 
da Boavista e Penedos, em 
Bitarães, reclamam a che-
gada das redes públicas 

de água e saneamento. Ar-
gumentam que pagam IMI 
tal como os demais habi-
tantes reclamando por is-

so igualdade de tratamen-
to. Tanto mais que a con-
duta está a escassos 20 
metros.

ANTóNIO 
OLIVEIRA

Cete

A Caminhada Pão para 
To dos  -  S ol id a r ie d ade 

Adiante, em Cete, realiza-
se no próximo domingo, 
d i a  6  d e  d e z e m b ro  d e 
2015.

A concentração está 
marcada Largo Senhora do 
Vale, com partida para as 
nove horas. O percurso é 

fácil, não é necessário ins-
crição prévia. 

A organização pede 
apenas que os participan-
tes “levem alguns géneros 
alimentares ou outros para 
ajudar a alegrar quem está 
necessitado”.

SAúL 
FERREIRA

Promovido pela Associa-
ção para o Desenvolvimento 
da freguesia de Mouriz (AD-
FM), realizou-se no passado 
dia 29 de novembro, o con-
curso da broa caseira. 

Não tendo já o significado 
de outros tempos, o fabrico 
da broa caseira, ainda vai 
manifestando alguma rele-

mouriz

concurso  
da broa e magusto 

LUÍS
SILVA

vância na freguesia. Exis-
tem ainda algumas senho-
ras, principalmente em 
idade sénior, que sema-
nalmente vão confecio-
nando as suas “fornadas”, 
para consumo próprio.

No sentido de preser-
var esta tradição, centená-
ria, a ADFM, realiza todos 
os anos, este concurso. Es-
te ano, o concurso foi bem 
participado, tendo o júri ti-
do alguma dificuldade em 
determinar a broa vence-
dora, tal era a qualidade 

das mesmas. No final, saiu 
vencedora a broa confecio-
nada por Maria José Durães 
Nunes, residente na rua cir-
cular do Outeiro, desta fre-
guesia. Terminado o con-
curso da broa, todos os pre-
s e n t e s  p u d e r a m 
acompanhar as “quentes e 
boas” castanhas, com a broa 
objeto de Concurso, a re-
gueifa, não faltando o vinho 
e sumos. Durante todo o 
evento, a animação musical 
esteve a cargo de um grupo 
de concertinas.

O Fórum Etnográfico e 
Folclórico do Distrito do 
Porto, promovido pela Fe-
deração das Coletividades 
do Distrito do Porto, reali-
zou-se, este ano, no Audi-
tório da Celer, em Rebor-
d o s a ,  n o  s á b a d o,  2 1  d e 
novembro.

Paredes participou no 
fórum com a comunica-
ção “A Etnografia do Con-
celho de Paredes: contri-
butos para o seu estudo”, 
apre s e nt ad a  p or  M a r i a 
Antónia Silva, arqueólo-
ga do Município. A apre-
sentação dividiu-se em 
duas partes: na primeira, 
fo i  e x p o s t a  u m a  b re ve 
síntese das recolhas et-
nográficas publicadas no 
concelho desde finais do 

século XIX e durante o sé-
culo XX; na segunda, des-
creveu-se a diversidade 
patente nas particulari-
dades da identidade lo-
cal, visível na arquitetura 
tradicional – eiras, palhei-
r o s ,  e s p i g u e i r o s ,  m o i -
nhos, etc. e que marca a 
paisagem do território.

Na sessão de abertura, a 
vereadora do Pelouro da 
Cultura da Câmara Muni-
cipal de Paredes começou 
por enaltecer o facto de a 
iniciativa decorrer no con-
celho. “Proporciona a par-
ticipação ativa dos grupos 
de folclore locais”, reco-
nheceu, re ferindo tam-
bém “o interesse do registo 
e conhecimento dos dife-
rentes saberes tradicio-
nais para legado às gera-
ções vindouras”. Hermí-
n i a  More i ra  t ra n s m it iu 
ainda “uma palavra espe-
cial de motivação aos gru-

pos folclóricos do conce-
lho que apresentam e di-
v u l g a m  a  c u l t u r a 
tradicional”.

“E porque estamos em 
terra de móveis, que tem 
como ícone a cadeira, não 
posso deixar de referir a 
importância da tradição 
aqui representada pelo 
grupo Os Marceneiros de 
Rebordosa, que nos per-
mite perceber o longo ca-
minho percorrido até che-
garmos ao Art on Chairs, 
que nos coloca ao dispor a 
melhor tecnologia, a ino-
vação e o design e que me-
receu a distinção de me-
lhor projeto europeu de 
2014”, concluiu.

O Auditório da Celer en-
c h e u  p a r a  a s s i s t i r  a o 
Fórum Etnográfico e Fol-
clórico do Distrito do Por-
to e houve debates muito 
participados ao longo de 
toda a jornada. 

Rebordosa

rebordosa acolheu fórum 
etnográfico e folclórico distrital 
A iniciativa cumpriu a 10ª edição e foi promovida pela Federação das 
Coletividades do Distrito do Porto.

PAULO 
PINHEIRO
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Fim de semana 28/29 Novembro

Fim de semana 21/22 Novembro

Divisão de Élite
Jornada 13 – Resultados
Lixa ................................................................ 2 União Paredes .......................................... 1 
Aliados FC Lordelo  ......................... 3  FC Vilarinho .............................................  0
Aliança de Gandra  ........................... 2  Candal  ............................................................. 1
Rebordosa AC ...................................... 3  Perafita  ........................................................... 1
--------------------------------------
Classificação após Jornada 13
1º Aliança de Gandra  ............................................................................................. 28 pontos
2º Rebordosa AC   ........................................................................................................25 
6º União Paredes  .......................................................................................................20
11º Aliados FC Lordelo   ............................................................................................16

Próxima Jornada 14
União Paredes – Pedrouços
Candal – Aliados FC Lordelo
Serzedo – Aliança de Gandra
Barrosas – Rebordosa

Campeonato da 1ª Divisão Série 2
Jornada 10 Resultados 
SC Nun´Alvares  ................................. 2  CCD Sobrosa  .............................................3 
CA Rio Tinto ............................................  1  USC Baltar .................................................... 1
CCD Sobrosa ........................................... 1   Bougadense ............................................... 1 
USC Baltar  ...............................................0  Caíde de Rei  ...............................................0 

Classificação após Jornada 10
1º Nun´Alvares  .............................................................................................................17 pontos
4º CCD Sobrosa    ............................................................................................................16
16 USC Baltar     .....................................................................................................................4

Próxima Jornada 11
Nun´Alvares – Caíde de Rei
USC Baltar – Aguias de Eiriz
CCD Sobrosa – ASS Nevogilde 

Campeonato da 2ª Divisão Série 3
Jornada 9 Resultados 
ISC Sobreirense .................................. 4   Salvadorense  ...........................................0
Ancede  ......................................................0 FC Parada ......................................................  1  

Classificação após Jornada 9
6º FC Parada    ..................................................................................................................12 pontos 
9º ISC Sobreirense    ....................................................................................................10

Próxima Jornada 10
Lousada – ISC Sobreirense
FC Parada – Airães 

Campeonatos de Futebol da Associação 
de Futebol do Porto

Divisão de Élite
Jornada 12 – Resultados
União Paredes ...................................... 1 Vila Meã ..........................................................2 
Oliveira do Douro............................... 1 Aliados FC Lordelo ..............................0
FC Vilarinho...........................................0 Aliança de Gandra ................................2
Leça ................................................................ 1 Rebordosa AC  .........................................0

Campeonato da 1ª Divisão Série 2
Jornada 9 Resultados 
Livração ..................................................... 1 SC Nun´Alvares ......................................3
CCD Sobrosa ...........................................  1  Bougadense............................................... 1 
USC Baltar ................................................0 Caíde de Rei ................................................0 

Campeonato da 2ª Divisão Série 3
Jornada 8 Resultados 
Paços de Gaiolo ....................................  1  ISC Sobreirense  ...................................... 1
FC Parada  ................................................ 2  AD Várzea .....................................................2

LA Antarte-Rota dos Móveis 
renovou contrato com Hugo Sancho
Ciclismo. Ciclista encara a renovação com “responsabilidade e orgulho”. Colega de equipa de ex-
celência, Hugo Sancho fechou a 77.ª Volta a Portugal no top quinze.

O campeão nacional 
de Rampa, Hugo 
Sancho, renovou 

contrato com a LA Alumí-
nios Antarte. Trata-se da 
sexta temporada ao servi-
ço da equipa paredense. 

Sancho encara a reno-
vação com “responsabili-
dade e orgulho”. “Ao longo 
de 2015, construímos um 
espírito de grupo muito 
bom, que nos levou a algu-
mas vitórias. Vamos pegar 
nos melhores momentos 
d a  ú lt i m a  te mp orad a  e 
s u r g i r  m a i s  f o r t e s  e m 
2 0 1 6 ” ,  g a r a n t e ,  H u g o 
Sancho. 

Consciente das expec-
tativas em redor da equi-
pa, o ciclista não tem dúvi-
das que “a união da equipa 

António Orlando | texto
é algo de diferenciador. Só 
com muito trabalho che-
gam as vitórias e com o 
vosso apoio nas estradas 
tudo se torna ainda mais 
possível. Acreditamos nu-
ma excelente época, nesta 
equipa que me diz muito. 
Agradeço, de novo, o voto 
de confiança e como sem-
pre vou dar tudo nas estra-
das, sempre com o coleti-
vo acima do individual”, 
valoriza o ciclista.

Colega de equipa de ex-
celência, Hugo Sancho fe-
chou a 77.ª Volta a Portu-
ga l  no  top  q u i n ze.  A f i r-
mou-se rei da montanha 
na Clássica da Primavera. 
Hugo Sancho é presença 
habitual na Volta a Portu-
ga l  e  o bteve  o  t ít u lo  de 
c a m p e ã o  n a c i o n a l  d e 
Rampa, no exigente Alto 
de Santa Justa, Valongo.

O avançado Paulo Mon-
teiro, de 20 anos, assinou 
pelo Aliados FC Lordelo pa-
ra  a  p re s e nte  é p o ca  de 
2015/2016. 

O atleta, ex-Salgueiros, já 

Mexidas no plantel  
do Aliados FC Lordelo 

se encontra à disposição do 
técnico Juvenal Brandão. 
De saída do Aliados está 
Brandão. Aquele que era o 
número seis do Aliados res-
cindiu amigavelmente. 

          FOTOLEGENDA

Sofia Sousa vence cross da Amora/Seixal 2015
Sofia Sousa, atleta da Casa do Benfica em Paredes, ven-

ceu a prova do Cross da Amora/Seixal ́ 15  que decorreu, 

no passado dia 22 de novembro, no parque do Serrado 

na Cidade de Amora.

MUITO IMPORTANTE

Então faça-o quanto antes... 
Venha visitar-nos na

Praça Capitão Torres Meireles, 30 - 2.º Andar - Sala B
4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30
Ou então no Multibanco por transferência bancária para o NIB

001 000 003 819 565 000 117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?

Ainda não?

T2 Duplex, novo-2010 PAreDeS-CenTro

119.500,00
Área bruta 145 m2, certificação energética A+, 

paineis solares, aquecimento central, cozinha
totalmente equipada, 2 varandas, zona social, 

garagem c/ câmaras de vigilância 2 carros.
Possibilidade de incluir mobilia.

Tlm 96 5055 735
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Lumberjacks, a equipa de Paredes, entra a vencer 
na 7ª Liga Portuguesa de Futebol Americano 
Modalidades. Já arrancou a Liga Portuguesa de Futebol Americano. Paredes volta a marcar 
presença com os Lumberjacks. É a sétima participação consecutiva na prova lusa. 

O arranque dos Lum-
berjacks não podia 
ter sido melhor: vitó-

ria por uns claros 38-0 no ter-
r e n o  d o s  B r a g a  B l a c k 
Knights.

Os Lumberjacks conse-
guiram dominar o encontro 
desde o apito inicial e não 
fossem algumas faltas come-
tidas pela equipa paredense 
e o resultado poderia ter sido 
ainda mais dilatado.

A figura do encontro, 
realizado no Campo de Fu-
tebol do GD Bairro da Mise-
ricórdia, em Braga, foi Mi-
guel Dias que com 3 Touch-
downs foi um dos grandes 
responsáveis pela vitória 
da equipa paredense. Os 
restantes pontos foram ob-
tidos por Rui Abreu, Luís 
Nunes, Vítor Carvalho (1 
touchdown cada) e Micael 
Lobo (2 pontos extra).

António Orlando | texto
Destaque ainda para a 

defesa que esteve intrans-
p o n íve l ,  n ã o  s o f re n d o 
qualquer ponto.Na próxi-
ma ronda os Lumberjacks 
recebem os Maia Mustan-
gs. O jogo está agendado 
para amanhã, dia 5 de De-
zembro, às 19.30 horas na 

C i d a d e  D e s p o r t i v a  d e 
Paredes. 

A Liga Portuguesa de Fu-
tebol Americano, divide-se 
em duas zonas: Norte e Sul, 
apurando-se os melhores de 
cada zona para os playoffs. 

“Este ano a competição 
arrancou mais cedo do que 

nos anos anteriores, numa 
tentativa de encurtar a dura-
ção da competição, mas o de 
aumentar a competitividade 
dentro da mesma, trazer 
mais pessoas para o despor-
to e, ao mesmo tempo, per-
mitir que a comunicação se-
ja mais próxima da realidade 

portuguesa”, explica a Liga 
Por t ug ue s a  de  Fute b ol 
Americano.

A competição este ano 
também sofreu algumas al-
terações no seu modelo 
competitivo, sendo que se 
manteve os dois grupos 
(Sul e Norte) mas com a saí-
da de uma equipa do Algar-
ve e a entrada de uma nova 
equipa de Braga, os grupos 
ficaram com diferentes nú-
meros de equipas, quatro 
equipas no Sul e quatro 
equipas no Norte. 

Numa primeira fase a Li-
ga Portuguesa de Futebol 
Americano será intra gru-
pos, “cada equipa no grupo 
Sul jogará duas vezes entre 
si e, cada equipa do grupo 
Norte jogará uma vez entre 
si e repetirá um jogo contra 
uma outra equipa. Poste-
riormente, na segunda fase 
da competição, irão decor-
rer jogos inter grupos, sen-
do que cada equipa realiza-
rá dois jogos nesta fase da 
competição. Por fim, os 
playoffs que acabarão por 
culminar no “Superbowl 
Português” esperado para a 
s e g u n d a  q u i n z e n a  d e 
Abril”, acrescenta a fonte.

Os Lisboa Navigators fo-
ram os campeões nacionais 
na última época cabendo-
lhes a defesa do título.  Os 
Lumberjacks (ex- Altis Clube 
Paredes Lumberjacks) são 
uma das quatro equipas que 
em 7 de novembro de 2009 
iniciaram a disputa da Liga 
Por t ug ue s a  de  Fute b ol 
Americano.

Lumberjacks 
dão bigode 
ao cancro

Os Lumberjacks asso-
ciaram-se ao movimen-
to “Dar um bigode ao 
cancro” tendo alguns 
dos atletas jogado o pri-
meiro jogo da época 
com um belo bigode.
Trata-se de um alerta pa-
ra o problema que é o 
cancro da próstata que 
afeta os homens.
Em Portugal, todos os 
anos surgem entre 3500 
a 4000 novos casos de 
cancro da próstata. 
A vigilância médica pe-
riódica é essencial uma 
vez que a doença quan-
do detectada precoce-
mente apresenta uma 
taxa de cura de 85%.

Glossário: 

TD (Touchdown) é uma 
pontuação do futebol 
americano que vale seis 
pontos e é obtida quan-
do um jogador cruza a li-
nha de golo sem ser obs-
truído. Logo depois de 
marcar, a equipa ganha a 
oportunidade de con-
verter um pontapé pon-
to extra, valendo mais 
um ponto, ou então tenta 
uma conversão de dois 
pontos cruzando a linha 
de golo novamente, com 
um passe ou uma 
corrida.



18 Sexta-feira 4 de Dezembro de 2015  oprogressodePAREDES

os nossos empresários

PUB

GASFER LDA dá energia ao bem-estar dos paredenses

Fernando P into é o 
ro st o  do  p o sto  d e 
combustíveis e área 

de serviço com patete CEP-
SA localizado na Avenida 
Bombeiros Voluntários, na 
cidade de Paredes.

O empre sário tomou 
conta do negócio em ja-
neiro de 2013 e desde essa 
data a GASFER não tem 
p a ra d o  d e  c re s ce r.  E m 

2014 o negócio teve um 
impulso importante quan-
do decidiu adquirir uma 
velha estação de serviço 
para pesados que estava 
de portas fechadas. O in-
vestimento permite à ci-
dade colmatar uma lacu-
na no setor, porque ape-
nas existia uma unidade 
no género”, explica. 

De permeio, Fernando 

Pinto com a esposa deu 
um impulso ao bar do Mini 
Market, tornando-o mais 
agradável e moderno.

“ É  i m p o r t a n t e  p a r a 
quem vem abastecer a via-
t u ra  p os s a  t a m b é m  e le 
abastecer-se de um café, 
de um snack e possa ad-
quirir o jornal. Se fizer tu-
d o  i s t o  n u m  a m b i e n t e 
agradável, melhor. É o que 

t e n t a m o s  fa z e r  d i a r i a -
mente e acho que estamos 
a cons eguir”,  explica,  o 
empre sário,  s em falsas 
modéstias.

A completar o serviço a 
área de aspiração e lava-
gem de viaturas. 

Fernando Pinto é natu-
ral de Lousada, onde já ti-
nha idêntico negócio. No 
vizinho concelho adqui-
riu o “know how” que faz 
da GASFER uma referên-
cia no setor. “Comecei a 
atividade em 2008. Já lá 
vão uns anitos”, diz de sor-
riso rasgado. 

Uma das apostas im-
portantes da GASFER é a 
distribuição ao domicílio 
de gasóleo.  Com a chega-
da do frio do inverno, os 
sistemas de aquecimento 
a gasóleo têm na GASFER 
um amigo. “Adquirimos 
um camião de reduzidas 
dimensões que permite o 
fornecimento de gasóleo 
às residências dos nossos 

clientes”. O mesmo servi-
ço, entrega em casa, esten-
de-se ao gasóleo agrícola. 
Na panóplia de serviços 

da GASFER, igual desta-
que têm os lubrificantes, 
AdBlue, óleos, e gás em 
botija.
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AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafiel

Telef./Fax 255 724 407 — Telem. 914 032 489
climanuelvinha@hotmail.com

Climatização, Lda.

■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

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)

Pe
la

 su
a 

sa
úd

e.
..

...
at

é 
on

de
 fo

r p
re

ci
so

!

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

As notas do 1º período desiludiram-te?
Não sabes como estudar? Não te preocupes
pois estamos aqui para te ajudar!

Serviços prestados:
 - Explicações individuais ou em grupo (até ao secundário)
 - Estudo acompanhado (até ao 3º ciclo)
 - Preparação para os exames
  - OTL (Ocupação dos Tempos Livres)

Av.ª Central de Astromil
Loja nº 583

Telm.: 932 853 922
Email.: ce.aprenderaestudar@gmail.com

CENTRO dE  EsTUdOs E ExPlICAçõEs APRENdER@EsTUdAR
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AnIverSárIo 
Dia 5 outubro | 15.30 horas| Comemoração 
do XIX Aniversário da Fundação a Lord

DAnçA 
Dia 19 Dezembro | 21.30 horas |Gala Bailado 
– Centro de Dança do Porto

ATeLIê
Dia 2 |14.30 horas – Artes Manuais Decora-
ção de Velas de Natal M/18 

exPoSIção 
Até 31 | Exposição Coletiva de Ilustração In-
fanto Juvenil – O Outro Lado da Escrita

Exposição de Natal - Biblioteca da Funda-
ção a Lord 
Férias de Natal 
De 21 a 30 | 14.30 horas – Expressão Plástica 
Jogos Pedagógicos de Leitura

CIneMA 
Dia 1 | 15 horas - Jesus a Vida Oculta
Dias 1 e 15 | 10.30 horas - Tom e Jerry Os Pe-
quenos Ajudantes do Pai Natal

TeATro 
Dia 10|10.30 Horas – Teatro de Fantoches – 
As Renas do Pai Natal

eSCrITor Do MêS
Nuno Camarneiro

o LeITurAS Sugere…
Temas Infantojuvenis – O grande livro das 
histórias das Historias de Natal

HISTórIAS De enCAnTAr
Dia 10|10.30 Horas – Quando a Avó salvou 
o Natal, de Júlia Hubery

bIbLIoTeCA MunICIPAL
Dia 5 | 14.30 horas | Workshop – Anjo de Na-
tal pela formadora Rosário Nunes

Dia 13 | 11 horas | Yoga em Família

Dias 7,14,21 e 28 | 10h e 15h | A Leitura Não 
Tem Idade

AlORd

AgenDA 
CULTURAL DO CONCELHO  
DE PAREDES  /  DEZ

Orquestra da 
Fundação A Lord vence  
concurso Filarmonia D’Ouro
Música. Jovens músicos distinguiram-se no Europarque de Santa Maria da Feira.

A Orquestra da Fundação A 
LORD obteve o 1.º lugar da 
Secção Académica, no 2.º 

Concurso Filarmonia D’Ouro. O 
prémio é uma espécie de prenda 
antecipada para o XIX Aniversário 
da Instituição da cidade de Lorde-
lo que, sábado, dia 5 de dezembro, 
é comemorado.

A competição “Filarmonia 
D’Ouro” decorreu no passado sá-
bado, dia 27 de novembro, no Euro-

António Orlando | texto

Cerca de meio milhar de 
pessoas foi ver teatro ao Au-
d itó r i o  d a  F u n d a çã o  A 
Lord. Primeiro para ver a 
encenação de “Intervalo da 
Vida III” pelo LORDator, o 
grupo de teatro da Funda-
ção, depois com “Cama, Me-
sa e Roupa Lavada”, um ori-
ginal de Arnaldo Leite e 
Carvalho Barbosa com en-
cenação de Vitorino Ribei-
ro do grupo de teatro Peda-
ços de Nós de Freamunde. 

O Teatro volta ao palco 
dia 10, às 10.30 horas com as 
Renas do Pai Natal. Trata-se 
de um espetáculo de teatro 
de fantoches dirigido, es-
sencialmente, aos mais 
pequenos. 

Casa cheia 
para ver 
teatro em 
sessão dupla

visita à 
historia da 
Pólvora Negra 

No próximo dia 12 de de-
zembro, a Fundação A 
LORD irá proporcionar 
uma visita cultural ao 
Museu da Pólvora Negra, 
em Oeiras. As inscrições 
podem ser efetuadas a 
partir do dia 24 de no-
vembro, das 9h30 às 
12h30 e das 13h30 às 
18h00, na sede da Fun-
dação A LORD, devendo 
apresentar os seguintes 
documentos: cartão 
identificação civil, car-
tão de contribuinte ou 
cartão de cidadão e uma 
comparticipação de 10 
euros. O limite é de três 
inscrições por pessoa.

parque, em Santa Maria da Feira. 
De regresso a casa, os jovens músi-
cos trouxeram na bagagem os cer-
tificados e o prémio alcançado. 

Quanto ao XIX Aniversário da 
Fundação que amanhã sábado é 
celebrado em simultâneo com o 
XV aniversário da Biblioteca terá o 
seu ponto alto, às 15.30 horas, no 
auditório com a entrega de Certifi-
cados de Formação Profissional 
seguido da encenação cénica de 
“A guerra do Tabuleiro de Xadrez” 
de António Manuel Pina pelo Gru-
po LORDator Juvenil.
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A 
Recente 
aprovação 
do Sistema 
de Normali-

zação Contabilística para 
as Administrações Públi-
cas, denominado SNC- AP, 
através do Decreto-Lei nº. 
192/2015 de 11 de setem-
bro, que entra em vigor a 
partir de Janeiro de 2017, 
vem introduzir um novo 
paradigma na forma como 
as Administrações Públi-

Por
ALexAnDre  
ALMeIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

Contabilidade de gestão na administração pública
cas- Autarquias, Hospitais, 
Universidades, etc. orga-
nizam e apresentam as 
suas contas.

Até agora, estas entida-
des publicas preparavam 
as suas contas muito dire-
cionadas para o controlo 
do orçamento e dos com-
promissos assumidos. A 
partir de 2017, terão de 
complementar este siste-
ma de contabilidade tradi-
cional com informação 
sobre os custos e os resul-
tados por atividades, bens 
e serviços prestados e a 
sua relação com a estraté-
gia da organização.

Ou seja, estas entida-
des, como é o caso de uma 
Câmara Municipal, vão ter 
necessidade de produzir 

informação que permita 
aos decisores apoiar as 
suas decisões sobre os 
bens e serviços a produzir, 
sobre as obras a realizar, 
sobre as atividades cultu-
rais a apresentar às suas 
populações ou sobre a for-
ma como organizam as es-
colas, apurando o custo de 
c a d a  u m a  d e s s a s 
atividades.

Este novo paradigma de 
preparação de informação 
contabilística nas autar-
quias vai ser muito impor-
tante num contexto de ca-
da vez maiores restrições 
orçamentais. Os decisores 
vão ter mais informação 
que lhes permitirá detetar 
serviços e atividades mais 
ineficientes, que deverão 

s e r  e x t i n t o s  o u 
reorganizados.

Num contexto em que 
as Autarquias estão em 
concorrência umas com as 
outras na produção de 
bens e prestação dos me-
lhores serviços que lhe 
permitam atrair para o seu 
território mais população 
e mais empresas, conse-
guir ser o mais eficiente 
possível e o mais eficaz 
possível faz toda a diferen-
ça, pelo que a qualidade e 
disponibilidade desta in-
formação de contabilida-
de de gestão em tempo útil 
vai ser fundamental.

As câmaras já tinham 
esta obrigatoriedade de 
mensurar o custo de al-
g u n s  d o s  s e r v i ç o s  q u e 

prestam para justificar os 
valores de taxas e tarifas a 
cobrar à população, mas 
esta obrigatoriedade agora 
vai mais longe, uma vez 
que visa que estas entida-
des tenham informação 
acerca do custo de todas as 
atividades, bens e serviços 
prestados pela entidade 
para poder avaliar face ao 
impacto que isso gerou no 
bem estar da população e 
para poder faze-lo de for-
ma cada mais eficiente e 
com menos custos.

A norma de contabili-
dade pública que aprova 
as bases de como esta in-
formação de contabilida-
de de custos e gestão deve 
ser preparada é a NCP 27.

Esta nova informação 

de contabilidade de custos 
e de gestão na Administra-
ção Publica vai permitir a 
definição de metas de ges-
tão a atingir ao longo do 
ano e a monitorização do 
seu cumprimento ou não, 
por forma a permitir a im-
plementação de medidas 
corretivas em tempo útil.

“este novo para-
digma de prepara-
ção de informação 

contabilística nas 
autarquias vai ser 
muito importante 

num contexto de 
cada vez maiores 

restrições 
orçamentais”.

N
a q u e l e s  t e m -
p o s,  Po mp e i a 
Sula, 2ª mulher 
de César, orga-

nizou um evento novembri-
no sobre economia domésti-
ca, destinado exclusivamen-
t e  a  c i d a d ã s  ro m a n a s ,  n a 
localidade de Cetensis, uma 
civitas do Municipium de Pa-
ries Murorum (Paredes em 
latim) que, para quem não 
sabe, fica ali para os lados da 
Lusitânia, onde há muitas 
sellas.

No evento se analisaria 
c o m o  d e ve m  s e r  a s  b o a s 
contas de uma Villa roma-
na, com o exemplo prático 
dado pelas contas de Ceten-
sis, alegadamente vendo a 
sua densidade capilar, bem 
como o paradeiro de sestér-
cios que se dizia que Pom-

peia Sula teria desviado de 
s eu natural de stino,  para, 
diziam as más línguas, se-
rem gastos em futilidades 
como jóias, vestidos e, pas-
me-se, para aquele tempo, 
em telemóveis com que fa-
lava para as amigas.

Tais acusações eram in-
justas pelo menos quanto 
aos telemóveis, pois como 
bem se sabe, naquele tempo 
nem sequer existiam.

Por definição, a todos os 
homens, por maiores méri-
tos políticos, económicos, re-
visionais, etc, estava vedado 
o  a ce s s o,  p o i s  b e m  s a b i a 
Pompeia Sula o nível de in-
trujice e rodilhice que os seus 
inimigos varões seriam capa-
zes para denegrir a sua ima-
gem face ao seu bem amado 
esposo, César.

Foi por isso que o jovem 
Públio Pulcro, mortinho de 
curiosidade, patrício socia-
listico da civitas próxima de 
Re b o rd o s e n s i s ,  re s o lve u 
disfarçar-se de vestal pura e 
i m a c u l a d a  d i z e n d o  c h a -
m a r- s e  M a r i ae  SRO C a ,  do 
templo das Revisoraes Ofi-
cialis de Sestércios e tentou 
p e n e t ra r  a s s i m  d e  fo r m a 
d i s c re t a  n o s  s eg re do s  do 
evento, do qual por serieda-
de se devia auto-excluir, por 
não caber em tais vestes.

E v i d e n t e m e n t e  o  s e u  
sofístico plano foi descober-
to por Tomásio Correideia, 
o fiel centurião PêeSséDico 
q u e  à  p o r t a  d a  D o mu s  de  
C e t ie n s i s  g u a rd a  a  Hon ra 
impoluta e fiscaliza o desti-
no dos sestércios que para 
os  s e u s  ga stos  a  Pomp e i a 

S u l a  e ra m  e n t re g u e s  p o r 
César.

E até foi simples: olhou pa-
ra as pernas de Mariae SRO-
Ca e viu que não estavam de-
piladas, facilmente se desco-
brindo a sua natureza, apesar 
de encoberta.

E foi assim que surgiu a cé-
lebre afirmação que hoje to-
da a gente conhece e observa 
em Paries Murorum (Paredes 
em latim): “À mulher de César 
não basta parecer séria e ho-
n e s t a ,  t e m  d e  s e r  s é r i a  e 
honesta”.

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.

A história da mulher de César, 
segundo São Indiscreto
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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

Margarida  
alice Pereira de SouSa
Professora do ensino Básico

agradecimento
Ocorreria, se fosse viva, na próxima segunda-feira, dia 
14 do corrente, o 75.º aniversário do nascimento da sua 
ente querida, pelo que o seu marido, filhos, genro e netas 
mandam celebrar uma missa de sufrágio a levar a efeito 
na igreja matriz de Paredes, naquele dia, pelas 19 horas. A 
quem se dignar comparecer a esta eucaristia os familiares 
reconhecidamente agradecem.

alberto Pinto e sousa – marido
anabela Pereira e sousa Patzak – filha

alexandre Bruno Pereira e sousa – filho
Thomas Patzak – genro

alice margot de sousa Patzak – neta
Clara marie de sousa Patzak – neta

FaleCeu

arMÉNio riBeiro carValHo
Faleceu no dia 25 de novembro, com 75 anos. 
Era natural de Figueiras, Lousada e residente 
em Vilela, Paredes. Era casado com Maria Irene 
Maia de Meireles.

agradecimento
Sua família, vem por este meio, extremamente sensibi-
lizados 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. Participam 
também que a missa de 7º dia será celebrada Sábado, 5 de 
dezembro de 2015, pelas 19,15 horas, na Capela de S. José 
de Vilela. Antecipadamente agradecem a todas as pessoas 
que participem neste ato religioso.

agência Funerária Xavier neto, lda. sobrosa – Paredes
Telef.: 255 873 803 Telm.: 914 654 999

VILELA

FaleCeu

deoliNda TorreS Ferreira
Faleceu no dia 21 de novembro, com 81 anos. 
Era natural de Rebordosa- Paredes e residente 
na Rua Prof. Alberto Rangel nº 183 - Rebordosa, 
Paredes. Era viúva de Aventino Ferreira Bessa

agradecimento
Seus filhos, noras, genros, netos e demais família vêm por 
este meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade 
de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade 
que lhes foram endereçadas aquando do falecimento e fune-
ral, 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 7 919 515 181 
REBORDOSA

FaleCeu

raul aNTÓNio SoareS 
BarBoSa
Faleceu no dia 20 de novembro, com 65 anos. 
Era natural de Besteiros - Paredes e residente na 
Rua São Cosme nº 767 Besteiros, Paredes. Era 

casado com Maria de Fátima Moreira Ferreira.

agradecimento
Sua esposa, filhos, netos e demais família, vêm por este meio, 
extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se 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 mani-
festaram 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 7 919 515 181
BESTEIROS

FaleCeu

SÓNia MaFalda de SouSa 
Moreira
Faleceu no dia 27 de novembro, com 37 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda -   Paredes  e 
residente em Baltar, Paredes. Era Divorciada.

agradecimento
 Sua família, vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a 
todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas 
de carinho e amizade que lhes foram endereçadas aquando 
do falecimento e funeral, pedindo desculpa por qualquer falta 
involuntariamente cometida. Comunicam que a missa de 7º 
dia, será celebrada sábado, dia 5 de dezembro, pelas 17 horas 
na igreja paroquial de Baltar, agradecendo também desde já, a 
todos os que participarem nesta eucaristia.

a faMÍLia
Funerária Teixeira do Couto Filho (gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – madalena / lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

442 920 * Tlm. 917 571 915 7 919 515 181
PAREDES

FaleCeu

JoaQuiM Freire
Faleceu no dia 27 de novembro, com 90 anos. 
Era natural de Cristelo - Paredes e residente na 
Rua do Gajão (Empreendimento Camarário) – 
Cristelo, Paredes. Era viúvo de Margarida da Silva.

agradecimento
 Seus filhos, netos e demais família vêm por este meio, extre-
mamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pes-
soalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram 
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 involuntaria-
mente 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 7 919 515 181
CRISTELO

FaleCeu

Maria iNÊS de SouSa MarQueS
Faleceu no dia 19 de novembro, com 92 anos. 
Era natural de Vila Cova de Carros – Paredes e 
residente, Formigueiro – Vila Cova de Carros, 
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 7 919 515 181
VILA COVA DE CARROS

1.º aniveRsáRio De FaleCimenTo

aNTÓNio MaNuel  
aMaral da rocHa

A missa para assinalar o 1.º aniversário de falecimento de 
António Manuel Amaral da Rocha será celebrada no dia 11 
de dezembro, pelas 8 horas, na igreja matriz de Paredes. 
Antecipadamente agradecem a todos aqueles que se dig-
nem a participar neste ato religioso.

Funerária T. Couto (gerência de miguel Teixeira do Couto, filho de 
Joaquim Teixeira do Couto) – Paredes.

Tlf. 255 777 264 / Tem. 917 245 839

FaleCeu

auguSTo FerNaNdo  
Ferreira loPeS
Faleceu no dia 8 de novembro, com 60 anos. Era 
natural de Besteiros, Paredes e residente na Rua 

São Damião Nº 334 – Besteiros - Paredes. Era casado com Aida 
Maria Mendes de Pinho.   

agradecimento
Sua esposa, filhos, nora, genro, netos e demais família vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer 
pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se associaram 
à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes foram en-
dereçadas 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 7 919 515 181
BESTEIROS



23Sexta-feira 4 de Dezembro de 2015  oprogressodePAREDES

necrologia/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

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

Av. Bombeiros Voluntários, 654
4585-359 Rebordosa PAREDES
Tel/Fax.: 224 153 470
email.: bomperfilrebordosa@gmail.com

MICHelIN GoodyeARPIRellI BRIdGestoNe

Campanha
Pneus

205-55-16  /  45€
185-60-14  /  35€
175-65-14  /  35€

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

Aos familiares de todos os falecidos

"oprogressodeParedes" 
apresenta sentidas 

condolências

FaleCeu

Hugo MaNuel daS NeVeS 
duarTe NuNeS
Faleceu no dia 22 de novembro, com 42 anos Pai 
de 2 Filhas. Era natural de Castelões de Cepeda - 

Paredes e residente na freguesia Cristelos, Lousada.  Era casado 
com Sandra Cristina Cardoso Pereira Duarte Nunes.

agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e 
na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a to-
das 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 7º dia ou de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

a faMÍLia
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf.255782338 – 919740349
CRISTELOS

FaleCeu

Maria de NaZarÉ  
doS SaNToS STrecHT
Faleceu no dia 22 de novembro, com 90 anos. 
Era natural e residente na freguesia Cete, Pare-

des  Era Solteira

agradecimento
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e 
na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a to-
das 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 7º dia ou de outro 
modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

a faMÍLia
Funerária santos de Beire, Paredes (gerente Fernando santos) 

Telf.255782338 – 919740349
CETE

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas

Rua do Negral, nº 735  |  4585-187  |  Gandra - Paredes  |  Fax.:  224 155 487
Telm.: 965 635 544  |  962 791 147  email.: faixadeestrelas@hotmail.com

AdMIssãO IMEdIATA
Aceitam-se jogadores da bola (Futsal) que queiram  

semanalmente abater pneus abdominais acentuados de que sejam portadores.
Atitude Profissional Requerida: Não haver jogos a feijões, pelo que em cada jogo  

entre amigos, se lute pelo título de campeões do Mundo,  
sem qualquer tipo de misericórdia pelos adversários.

Local de “trabalho”: O Velho Pavilhão Gimnodesportivo de Paredes,  
com horários a combinar entre todas as “equipas de serviço”.  

Uniforme obrigatório composto por sapatilhas, colete e, eventualmente, capacete. 
Requisitos de preferência: Peso > ou = 90 Kg, ou perímetro de barriga  

maior que uma bola. Peso inferior sujeito a testes de admissão.
Candidaturas e informações: tavolacast@hotmail.com ou 913012759.
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