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Cooperativas Elétricas
 de Lordelo e Rebordosa 
vão pagar renda 
de 100 mil euros à Câmara 
Contrato. A Lord e A Celer que fornecem eletricidade às populações das respetivas cidades passam a pagar uma renda ao município pelo 
exercício da sua atividade. O dinheiro que seria para investir nas duas freguesias passa a ser gerido pelo município. PÁG.6

fundação A Lord 
entregou diplomas em 
dia de Aniversário  PÁG.20

PS usa Assembleia de Cete para revelar 
resultado de auditoria, alegadamente, 
má para o Presidente de Junta PÁG.9

 calendário 

      2016
PÁG.2
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“Já tem o novo calendário”, 
perguntam as socorristas 
da Cruz Vermelha de Vilela
Solidariedade. Doze beldades desta instituição voltam a poupar nos 
trapos para mostrar sensualidade por uma boa causa.

A pergunta sugerida no 
título desta notícia ga-
nha toda a proprieda-

de uma vez que as beldades 
da Cruz Vermelha de Vilela 
voltar, pelo segundo ano con-
secutivo, a brilhar para a objeti-
va do fotógrafo. 

As socorristas voluntárias 
participam no denominado 
“Projeto Sedução Solidária”, 
mostrando os seus muitos atri-
butos para a objetiva do fotó-
grafo, em poses ousadas, com 
o intuito de organizar um ca-
lendário para 2016. Este ano a 
novidade é um calendário de 
mesa que se junta ao tradicio-
nal calendário de parede onde 
as meninas socorristas de Vi-
lela são as protagonistas dos 
366 dias de 2016

A ideia inicial mantém-
se: a venda do calendário 
para angariação de fundos 
que ajude a Delegação de 
Vilela a concluir as obras na 
sua sede. No caso, a constru-
ção de camaratas para mu-
lheres e homens e enferma-
ria para prestação de cuida-
dos clínicos ao público.

António Orlando | texto

O  ca le nd á r io  j á  e st á  à 
venda na Cruz Vermelha 
de Vilela ou na shop online 
c uj a  app  e st á  a loj ad a  n a 
página de facebook https://
www.facebook.com/ca-
lendariocruzvermelha 
vilela/

A ideia do calendário sen-
sual “tem o apoio formal” da 
Cruz Vermelha Nacional con-
forme revelou Mariana Ma-
chado, embora a socorrista 
admita que “numa ideia nova 
e de certa forma arrojada é difí-
cil de obter unanimismos”.

Editorial

A pequenez paredense

P
aredes é um estranho caso 
de insucesso, que necessi-
tava de ser estudado a ní-
vel sociológico, antropoló-

gico e até filosófico.
Se somos capazes episodicamente 

de fazer grandes coisas, a verdade é que 
não se vê entre nós qualquer fenómeno 
que construído devagar e sustentada-
mente, de forma consolidada se torne 
uma realidade de excelência a nível na-
cional de forma a ocupar os lugares ci-
m e i r o s  e  d i s t i n t i v o s  d e  f o r m a 
permanente.

Poderá vir a ser a excepção o Pólo 
aquático. Oxalá, e possa dizer desta cróni-
ca que na melhor análise cai a nódoa.

Mas a verdade é que fora essa excep-
ção, a regra é não termos organizações, 
coletividades, clubes, que façam jus à 
qualidade, capacidade e poder de em-
preender que um concelho como o de 
Paredes, face à sua situação geográfica, às 
suas acessibilidades, ao seu tamanho, à 
sua população, pareceria poder ter.

Se fosse de agricultura que falásse-
mos, dir-se-ia que o tecido paredense se 
caracterizava pelo minifúndio, agravado 
pelo espírito obtuso da monocultura.

Veja-se no desporto: O Futebol tem a 
hegemonia desportiva; E ainda assim 
não temos sequer um clube nos campeo-
natos nacionais.

Será falta de infra-estruturas? Ou será 

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

falta de gentes? Ou será falta de líderes? 
Ou será falta de tudo?

Sente-se em Paredes a falta de uma es-
tratégia global e envolvente, quer de pes-
soas quer de projectos, quer de localidades. 
Mas também se sente falta de motivação. E 
falta de captação de qualquer embrião de 
motivação. Falta de capacidade de envolvi-
m e n t o  e  d e  e m p r e e n d e d o r i s m o 
sustentado.

Melhor se anda no bota abaixo!
Há muitas capelinhas e nenhuma 

Catedral. 
Somos um concelho que não se pensa a 

si próprio. Um concelho pluricéfalo, com 
falta de capacidade encefálica para encher 
todas as cabeças que julgam pensar, que 
nem sequer tem a capacidade de mimeti-
zar ou imitar realidades próximas com solu-
ções válidas para os nossos problemas.

Sei de exemplos que poderia para aqui 
trazer para provar a minha tese! Mas é me-
lhor não puxar por mim.

O resultado desta miséria é que, por um 
lado, os nossos melhores ativos, por cá não 
se conseguem desenvolver, e vão fortalecer 
projectos exteriores e, por outro lado, quan-
do se organizam cá eventos que trazem 
pessoas de fora, nós, os indígenas Pareden-
ses, nos alheamos completamente.

Sirva como exemplo, o campeonato na-
cional de matraquilhos, em que mesmo 
com inscrições gratuitas para as coletivida-
des paredenses (mesmo não praticantes), 
apenas uma participou. O que mostra a pou-
ca envolvência, birideccional, entre quem 
manda e quem é mandado.

Será incompetência de todos nós?
Que diria Camões sobre isto?
Que em Paredes, o fraco Rei faz fraca a 

forte gente, ou, pelo contrário, é a fraca gente 
que faz fraco o forte Rei?

PAREDES    |    PAÇOS DE FERREIRA
www.carclub.pt    |    facebook.com/CarClubPT

DESEJA A TODOS OS SEUS CLIENTES E AMIGOS UM 

Santo e Feliz Natal

PUB

RIBEIRO
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Rui Chafes, o escultor de “Mundo 
de Fogo” é Prémio Pessoa 2015
Arte. Obra do Artista integra Circuito de Arte Pública de Paredes. O júri é presidido por 
Francisco Pinto Balsemão. 

O artista plástico Rui 
C h a fe s ,  q u e  t e m 
uma obra integrada 

no Circuito de Arte Pública 
de Paredes, é o vencedor da 
29.ª edição do Prémio Pes-
soa, no ano em que passam 
80 anos sobre a morte de 
Fernando Pessoa. O prémio, 
no valor de 60 mil euros, 
distingue uma pessoa de 
nacionalidade portuguesa 
com uma “intervenção par-
ticularmente relevante e 
inovadora na vida artística, 
literária ou científica do 
país” e foi, na sexta-feira, dia 
11, anunciado no Palácio de 
Seteais, em Sintra.

A obra de Rui Chafes está 
presente em Paredes, inte-
grando o Circuito de Arte Pú-
blica da cidade. A escultura 
Mundo de Fogo, de 2012, está 
colocada no jardim da Igreja 
Matriz. “Esta nuvem de fumo, 
de vapor (ou de fogo), eleva-
se desde o interior da terra, 
permitindo ao espetador 
que a descobre tentar vis-
lumbrar, na escuridão das 
profundezas, o reino de Ha-
des, nos subterrâneos da ter-
ra. Esta obra é uma voz tene-
brista que lembra a quem 
passa na rua, sob a claridade 
do sol, que as trevas nos 
acompanham sempre e são 
a nossa permanente e inevi-

António Orlando | texto

tável companhia, em contra-
ponto com a luz celestial que 
nos envolve e nos chama. O 
Homem vive na fronteira en-
tre a luz e a sombra”, assim a 
descreve Rui Chafes.

Rui Chafes é um escultor 
português nascido em Lis-
boa, em 1966. Formou-se em 
Escultura na Faculdade de 
Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa, em 1989, seguin-
do depois para Dusseldorf, 

onde frequentou a Kuns-
takademie, sob a direção do 
a r t i st a  a le m ã o  G e rh a rd 
Merz. A escolha da cidade 
alemã revela o seu interesse 
pela cultura alemã, que tem 
sido uma constante, não se 
limitando apenas a uma re-
ferência de base da sua obra 
plástica. No entanto, traba-
lha preferencialmente com 
o ferro, um material que in-
voca a cultura ibérica.

Pontos de Vista
glaucoma

A 
palavra 
glaucoma 
provavel-
mente 

não lhe diz nada, nunca 
ouv iu  fa l a r  e  s e  ouv iu 
não lhe despertou curio-
sidade, mas se lhe disser 
que é a 2ª causa de ce-
gueira a nível mundial e 
que essa cegueira é irre-
versível talvez fique mais 
atento quando ouvir este 
nome. Estima-se que cer-
ca de 80 milhões de pes-
soas no Mundo sofram 
de Glaucoma e em Portu-
gal o número de afetados 
ronda os 100 mil.

O olho para manter a 
sua forma e de s empe-
nhar as suas funções tem 
no seu interior um líqui-
d o  c h a m a d o  h u m o r 
aquoso que se renova-se 
permanentemente. 
Quando a quantidade de 
líquido produzida é su-
perior à escoada verifica-
se um aumento da pres-
são dentro do olho (ten-
s ã o  i nt ra o c u l a r) .  E s s e 
aumento de pre ssão é 
uma das principais ra-
zões para o aparecimen-
to do glaucoma, poden-
do em alguns casos estar 
associada a outros fato-
res como por exemplo a 
diminuição da espessura 
corneal ou à fragilidade 
do nervo ótico.

Glaucoma é o nome 
dado a um conjunto de 
doenças, que por norma 
são crónicas, com dife-
rentes causas e que têm 
como característica a le-
são do nervo ótico. Exis-
tem dois grandes tipos de 
g l a u co m a ,  o  m a i s  f re -
quente chamado de ân-

gulo aberto e o outro cha-
mado de ângulo fechado.

E mbora o glaucoma 
possa surgir em qualquer 
pessoa é mais frequente 
surgir quando há história 
familiar de glaucoma, em 
pessoas com idade supe-
rior a 40 anos, em diabéti-
cos, pessoas de raça negra 
ou medicadas de forma 
crónica com corticoides.

O glaucoma de ângulo 
aberto é uma doença cha-
mada doença silenciosa 
pois não costuma apre-
sentar nenhum tipo de 
sintoma e o doente só se 
a p e r c e b e  d a  d o e n ç a 
quando esta já se encon-
t r a  n u m a  f a s e  m u i t a 
avançada.

Por esse motivo o ras-
treio é o ponto crucial do 
combate a esta doença. Em 
pessoas com mais de 40 
anos ou algum dos fatores 
de risco descritos deve fa-
zer um exame visual cui-
dadoso e completo. Nesse 
rastreio devem estar con-
templados exames como a 
medida da pressão intrao-
cular, medição da espessu-
ra da córnea, campos vi-
suais, entre outros.

O tratamento, seja qual 
for o tipo de glaucoma, 
pode atrasar ou parar a 
progre ssão da doença, 
mas a doença nunca dei-
xa  de  ex i st i r,  o  q ue  fa z 
com que na maioria dos 
casos a medicação seja 
para toda a vida.

Para o glaucoma de ân-
gulo aberto existem es-
sencialmente 3 tipos de 
tratamento que têm co-
mo objetivo principal bai-
xar a pressão intraocular: 
tratamento farmacológi-
co, tratamento laser e tra-
tamento cirúrgico. Estas 
formas de tratamento po-
dem ser usadas isolada-
mente ou em conjunto. 

Não facilite, na sua pró-
xima consulta certifique-
se que lhe fazem um ras-
treio de glaucoma.

Por
JoRgE
JoRgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

JoRgE
JoRgE
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O júri da edição deste ano, 
presidido por Francisco Pinto 
Balsemão, integra já Álvaro 
Nascimento, António Barre-
to, Clara Ferreira Alves, Diogo 
Lucena, Eduardo Souto de 
Moura, João Lobo Antunes, 
José Luís Porfírio, Maria Ma-
nuel Mota, Maria de Sousa, 
Mário Soares, Miguel Veiga, 
Pedro Norton, Rui Magalhães 
Baião, Rui Vieira Nery e Viria-
to Soromenho-Marques.
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA
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Autarcas podem esperar por um Orçamento de Estado 
muito igual ao de 2015, diz Secretário de Estado 

O governante, ex-pre-
sidente da Câmara 
de Torres Vedras, 

fez no dia 11, em Amarante, 
o batismo no cargo numa 
sessão pública promovida 
pela Comunidade Intermu-
nicipal do Tâmega e Sousa 
para a apresentação do 
M a rke t i ng  Te r r itor i a l  – 
Oportunidades e Desafios 
para aquela região. 

Na ocasião, o Secretário 
de Estado do Governo de 
António Costa, conside-
rou que “é urgente pôr a 
economia a funcionar e 
para isso os fundos comu-
nitários são determinan-
tes”.  Com o comboio do 
novo quadro comunitário 
– Portugal 2020 –  em anda-
mento, Carlos Miguel en-
tende que “o caminho tri-
lhado é para continuar a 
ser feito, sem prejuízo de 
alguns ajustes que care-

çam de s er realizados”, 
considerou.

Antevendo as eleições 
autárquicas de 2017, o Secre-
tário de Estado das Autar-
quias, define 2016 como “um 
ano de dialógo e  de estudo 
de projetos para serem exe-
cutados em 2017”.  Neste par-
ticular destaca a reforma da 
Lei das Finanças Locais e da 
Descentralização de Compe-
tências. “São reformas que 
pretendemos realizar para 
que o novo mandato autár-

quico seja mais estável”, pro-
metendo igualmente a “agili-

z a ç ã o  d a  L e i  d o s 
Compromissos”.  

O governante falou ain-
da do “superavit das autar-
quias acima dos 600 mi-
lhões de euros”, que resulta 
“não por haver dinheiro a 
mais para o Poder Local, 
mas porque os autarcas fo-
ram os primeiros a interpre-
tar as dificuldades do dia-a-
dia”, acrescentou. Aquele 
que em tempos ficou co-
nhecido por ser “o advoga-
do dos ciganos” apelou para 
que o Poder Local não seja 
o outro lado da barricada, 
mas sim que as “autarquias 
façam rima com parcerias”. 
A plateia de autarcas, so-
cial-democratas e socialis-
tas, ouviu e aplaudiu. 

Autarquias. “Os autarcas podem esperar por um Orçamento de Estado 
muito igual ao de 2015. Se assim for já não está mal”, a afirmação é do 
Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. 

António Orlando | texto

Secretário de estado levou 
dossiê para Lisboa
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TV  VÍDEO  ELECTRODOMÉSTICOS 

REBORDOSA

TV LG 300PMI-HDMI-USB-PR-32LF51OB

259.00€

M. CAFÉ KRUPS EXP. D. GUSTO-AN-KP100BIB

29.90€

TELEFAC - CLASSE C - TF700S

195€
- SECADOR DE ROUPA - VENTILAÇÃO

- CAPACIDADE: 7KG

- 4 PROGRAMAS

- CONTROLO ELECTRÓNICO

FORNO BALAY MF(6)-INOX-3HB404XM

239.00€
4 ANOS DE GARANTIA

CLASSE A+

195.00€
10JEMET51

- CAPACIDADE LAVAGEM: 5KG

- 1.000 RPM

- 15 PROGRAMAS

- SISTEMA ECOLOGIC

BALAY VC.4Z.60C.IX-3EB720XR

185€
4 ANOS DE GARANTIA

TELEF.: 224 156 439 | 918 607 760 | maquimagem@sapo.pt
Rua das Cabaneiras, 17 • 4585-360 REBORDOSA

Boas
    Festas
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Telm.: 917 863 026
 916 780 263

Rua Santa Marinha n.º 615
4585-813 ASTROMIL

 Tel: 224 156 993
 Fax: 224 110 830

E-mail: geral@svauto.pt

Combustíveis / Lubrificantes

By

Resistência a estrada / Os especialistas
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Cooperativas Elétricas de Lordelo e Rebordosa  
vão pagar renda de 100 mil euros à Câmara 
Contrato. A Lord e A Celer que fornecem eletricidade às populações das respetivas cidades passam a pagar uma renda ao município pelo 
exercício da sua atividade. O dinheiro que seria para investir nas duas freguesias passa a ser gerido pelo município.

A Câmara de Paredes 
vai passar a receber 
uma renda anual das 

Cooperativas Elétricas A Lord, 
de Lordelo e A Celer, de Rebor-
dosa que, somadas, ultrapas-
sará os 200 mil euros. 

É o resultado da atualiza-
ção dos respetivos contratos 
de concessão atribuídos pelo 
município à A Lord em 13 de 
novembro de 1934 e à A Celer 
em 6 de fevereiro de 1935.

Desde então, as duas Coo-
perativas têm prestado um 
serviço inestimável às popu-
lações, investindo nas respe-
tivas freguesias os lucros das 
atividades comerciais. Mas 
agora, à luz do novo contrato, 
cada cooperativa vai ter de 
abrir mão de cerca de 100 mil 
euros cada. O dinheiro deixa 
assim de ser uso exclusivo 
para a freguesia e passa a en-
trar nos cofres da autarquia a 
quem compete a gestão das 
atuais 18 freguesias que com-
p õ e m  o  m u n i c í p i o  d e 
Paredes. 

A nova relação adminis-
trativa apesar de acatada pe-
las Cooperativas Elétricas do 
concelho, que, inclusive, 
anuíram na redação da pro-
posta aprovada recentemen-
te pelos órgãos autárquicos, 

António Orlando | texto

n ã o  f o i  r e c e b i d a  c o m 
entusiasmo. 

“O contrato assinado com a 
Câmara de Paredes vai obri-
gar-nos a pagar uma renda, o 
que até agora não acontecia. É 
evidente que deixaremos de 
ter uma margem folgada para 
desenvolver a nossa atividade 
em prol da freguesia”, admitiu 
ao Progresso de Paredes, Fran-
cisco Leal, presidente da Fun-
dação A L ord,  à margem  
da cerimónia de aniversário 

da Instituição a que preside. 
O responsável assume que 

a forma dos projetos elétricos 
na freguesia vai ter de ser alte-
rada. “Toda a eletrificação pu-
blica é, até à presente data, feita 
por nós. Nos novos arruamen-
tos é a Lord quem os faz. Junto 
ao Centro Escolar há ilumina-
ção porque fomos nós que in-
vestimos. Embora até à data 
não pagássemos a renda ao 
município, nós estávamos a 
colaborar com a câmara”, ar-

gumenta Francisco Leal. O 
responsável sustenta que os 
ganhos da população do servi-
ço de proximidade prestado 
pela  Cooperativa e que na prá-
tica já resultavam em ganhos 
para o município. “Os nossos 
fornecedores são de cá. Te-
mos a nossa sede cá e cá é on-
de pagamos os nossos impos-
tos. Agora o contrato obriga-
nos a adaptarmo-nos às novas 
realidades e temos de alterar a 
nossa forma de gestão e rela-
cionamento com o municí-
pio”, assume resignado. 

A rede elétrica em Lordelo 
foi criada em 1933 pela A Lord. 
Na ocasião não havia um úni-
co cabo elétrico na freguesia. 
Toda a rede foi criada pela 
Cooperativa. “É nosso pa-
trimónio. A Lord procura ter os 
preços competitivos no mer-
cado. E temos conseguido até 
hoje. Assim vai ser no próximo 
ano. Há um serviço de qualida-
de que passa pelos preços bai-
xos mas também pela forma 
personalizada de resolução 
de problemas. Aqui não há nú-
meros que se marcam no tele-

fone e ficamos à espera que al-
guém do outro lado nos saiba 
responder às nossas questões. 
As pessoas vêm ter connosco 
e nós vamos com elas, resolver 
os problemas”, relembra Fran-
cisco Leal.

Ditames da lei

O pagamento da renda pe-

la exploração da conces-

são, no caso, elétrica decor-

re do Decreto Lei nº 172/ 

2006, segundo o qual “os 

municípios têm direito a 

uma renda devida pela ex-

ploração da concessão”. 

Ainda assim, e segundo a 

autarquia paredense, o va-

lor a cobrar “é 50% daquele 

que seria devido ao muni-

cípio”. Não menos impor-

tante: “o valor das rendas 

devidas por ambas as coo-

perativas desde o momen-

to em que passou a ser de-

vido ao município ronda 

os três milhões de euros e 

que lhes são perdoados fa-

ce ao apoio que as duas 

instituições prestam à co-

munidade” justificou, o 

presidente da câmara de 

Paredes, Celso Ferreira, 

aquando da apresentação 

da proposta. De fora do pa-

gamento de rendas fica-

ram as Cooperativas de 

abastecimento de água.
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Primeiro presidente da Câmara eleito após 25 de Abril 
de 1974 distinguido com Chave de Honra de Paredes

Francisco Martins Ri-
beiro da Mota, o pri-
meiro Presidente da 

Câmara Municipal de Pare-
des eleito depois do 25 de 
abril de 1974, foi homena-
geado, no passado sábado, 
12 de dezembro, em sessão 
solene no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho, sendo-
lhe entregue a Chave de 
H o n ra  d o  c o n c e l h o  d e 
Paredes. 

“É a mais alta distinção 
municipal, atribuída ape-
nas a Chefes de Estado ou 
de Governo e a Presidentes 
de Câmara”, realçou Celso 
Ferreira, no seu discurso 
durante a cerimónia.

“Porque Francisco Ribei-
ro da Mota foi o primeiro 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Paredes a ser es-
colhido pelo povo”, argu-
mentou Celso Ferreira, a 
Sala de Audiências do edifí-
cio dos Paços do Concelho 

Tributo. Francisco Ribeiro da Mota foi autarca por 209 dias. Demitiu-se após ter posto do seu bolso “15 mil contos” na Câmara para remediar a falta 
de apoio estatal. Jorge Malheiro e Granja da Fonseca também vão ser homenageados. 

António Orlando | texto

“foi batizada com o seu no-
me”, disse o atual autarca 
dirigindo-se ao homena-
geado. Igualmente previsto 
está o batismo de uma rua - 
Francisco Ribeiro da Mota 
– nas imediações do Parque 
da cidade de Paredes 

Numa cerimónia emoti-
va, Celso Ferreira, anunciou 

para ainda este mês idênti-
ca homenagem a Jorge Ma-
lheiro – o Vereador que se 
tornou Presidente da Câ-
mara de Paredes após a de-
missão de Francisco Ribei-
ro da Mota.

Em 12 de dezembro de 
1976, Francisco Ribeiro da 
Mota foi eleito presidente 

da Câmara Municipal de 
Paredes (fez precisamente 
39 anos no dia da homena-
gem), e tomou posse a 6 de 
janeiro de 1977. A 2 de agos-
to desse mesmo ano, po-
rém, foi por si assinada a úl-
tima ata enquanto presi-
dente de câmara. Esteve 
209 dias em exercício de 

f u n çõ e s.  A s  p re s s õ e s  e 
ameaças de que foi alvo na-
quele conturbado período 
da História recente de Por-
tugal, aliadas ao stress pós-
traumático da guerra, fize-
ram com que a família o for-
çasse a resignar. Foi uma 
das decisões mais difíceis 
da sua vida, porque não 
queria defraudar aqueles 
que, através do voto, disse-
ram acreditar em si.

Da sua gestão autárqui-
ca, destaque, entre várias 
outras medidas, para o fim 
do trabalho camarário aos 

sábados, fruto da sua per-
m a n e nte  p re o c u p a çã o 
com o bem-estar e as condi-
ções de trabalho dos seus 
colaboradores e do fecho 
do Matadouro. As portas 
abertas do centro de abate 
animal originava, todos os 
dias, uma elevada concen-
tração de cães vadios à por-
ta da Câmara. “Pus um pon-
to final na situação apesar 
da forte contestação que ti-
ve de enfrentar”, recordou 
“o primeiro” Presidente de 
C â m a ra  d e  P a re d e s  a o 
Progresso.
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PS usa Assembleia de Cete para revelar resultado de auditoria, 
alegadamente, comprometedora para Tomás Correia

O PS revelou na As-
sembleia de Fregue-
sia (AF) de Cete que 

vai participar do presidente 
da Junta, Tomás Correia 
(PSD) ao Ministério Público 
por gestão danosa. Em causa 
supostas irregularidades de-
tetadas pelos socialistas na 
famosa auditoria. 

Num ambiente tenso, Da-
niela Sousa (PS), no período 
antes da ordem do dia da 
reunião da AF do passado 
dia 11 de dezembro, deu a co-
nhecer o resultado da audi-
toria que o seu grupo de elei-
tos – PS – fez às contas do exe-
cutivo de Tomás Correia 
relativas ao segundo semes-
tre de 2013 e ano de 2014.

Segundo as contas pró-
pria “auditora”, terá sido dete-
tado um prejuízo direto ao 
erário público de 1435 euros. 
A este montante terá que se 
somar 3230 euros em levan-
tamentos no multibanco das 
contas da Junta sem corres-
pondência contabilística.

No extenso rol de acusa-
ções do PS à gestão do Execu-
tivo liderado pelo PSD, é 
apontada a alegada existên-
cia de Pagamento de Impos-
tos fora do prazo, nomeada-
mente à Segurança Social e 
IRS que terão resultado em 
processos de execução fis-
cal, com pagamento de cus-
tas e juros para a junta de fre-
guesia de 92,18 euros relati-
vos a 2014. 

É igualmente apontada a 
desorganização nos paga-
mentos das portagens das 
autoestradas, emissão de 
dois cheques da conta da 
Junta de Freguesia, sem a 
correspondente justificação, 
no montante global de 1130 
euros.  “Valor entretanto re-
posto”, reconhece o PS.

Ainda segundo a análise 
contabilística do PS, terão si-
do emitidos “pelo menos” 15 
cheques (total de 3.131,92 eu-
ros) sem provisão da conta 
da Junta de Freguesia que 
originaram um custo em co-
missões de 524,25 euros. “Só 
no banco Totta, os custos 
bancários com cobrança de 
cheques sem provisão, juros 
de descobertos entre outros 

s erviços as cenderam a 
818,92 euros”, garantiu Da-
niela Sousa. 

Falta de rigor, desfasa-
mento temporal entre as en-
tradas e saídas nos bancos e a 
respetiva contabilização por 
parte da contabilidade e não 
realização de todas as reu-
niões mensais obrigatórias 
do executivo da Junta, são 
outras maleitas apontadas 

pelos socialistas na auditoria 
realizada por eles próprios.

“A avaliação em causa 
própria é eticamente inacei-
tável” contra-atacou a banca-
da do PSD. O Presidente da 
Junta, Tomás Correia, la-
mentou que o PS não lhe te-
nha mostrado o relatório an-
tes da reunião “como estava 
combinado”. Sem conheci-
mento atempado das acusa-

ções, o autarca de freguesia 
disse não poder contestar 
uma coisa que desconhece. 
O Presidente da Junta frisou 
igualmente que algumas 
questões já estão a ser inves-
tigadas pela justiça, e como 
tal não pode falar.

No período reservado ao 
público, que habitualmente é 
usado pela população da fre-
guesia, houve lugar a inter-

Polémica. No período de intervenção do público de Cete, dois forasteiros, Alexandre Almeida, vereador do PS e Paulo Silva, membro da 
Assembleia Municipal pelo PS, tomaram a palavra. Do outro lado da barricada politica, do PSD, ninguém da concelhia esteve presente. Apesar do 
clima crispado, o debate foi democraticamente aceitável. 

António Orlando | texto

venções de dois elementos 
exteriores: Alexandre Almei-
da, atual vereador do PS e 
Paulo Silva; o primeiro tinha 
sido visado por causa da em-
presa a quem o PS tinha entre-
gue a auditoria. O segundo 
invocou a sua qualidade de 
deputado municipal. 

O jogo político não se limi-
ta ao tabuleiro de Cete. 

Ambos exigiram a Tomás 
Correia que “peça desculpas 
e depois a vida segue e as Ins-
tituições fazem o resto”, fri-
sou Almeida. 

Ninguém da concelhia do 
PSD esteve presente na As-
sembleia de Freguesia de 
Cete. Os únicos dirigentes 
concelhios do PSD visíveis 
eram da JSD, designadamen-
te, o seu presidente, sem con-
tudo ter participado no deba-
te, que, apesar de tudo, foi de-
mocraticamente aceitável. 

Socialista Paulo Silva  
da Assembleia Municipal  
de Paredes foi a Cete agitar o debate
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As dez palavras que 
abalaram o nosso mundo

E
st áva m o s  to -
dos saborean-
do a ilusão da 
“excelência” da 

governação, um oásis de “co-
fres cheios”, um País muito 
melhor e em “recuperação”, 
com a “promessa” até de uma 
devolução da sobretaxa do 
IRS…

Apesar das baixas taxas 
de juro, dos baixos preços do 
petróleo, do euro desvalori-
zado, do programa de expan-
são do BCE, o País permane-
cia sem produção, sem ri-
q u e z a ,  s e m  e m p r e s a s 
estratégicas, sem emprego, 
sem população, o investi-
mento em valores mínimos 
e as dividas, pública e exter-
na, agravadas.

Estávamos todos cantaro-
lando a “cantiga” das eleições 
para primeiro ministro, das 
inevitabilidades de um go-
verno de direita “legítimo” 
embora minoritário, dispon-
do s empre de  u ma  com-
preensão “responsável” e 
“estável” da alternativa tradi-
cional…do fio da “concerta-
ção social” esticado em favor 
dos mais poderosos…

Estavam alguns, sempre 
os mesmos, promovendo já 
negociatas, promoções, no-
meações de afilhados e com-
padres, isenções fiscais e 

Por
CRiSTiANo
RiBEiRo
Médico

concessões, deturpando es-
tatísticas, ocultando deficí-
tes. Já a TAP voava nos bol-
sos de interesses estrangei-
ros, já o Novo Banco seria 
vendido a preços de saldo, já 
o Metro do Porto “hablava” 
espanhol, já o BANIF nos ia 
pesar no orçamento…  

Estava o inquilino de Be-
lém absorto, rejubilando 
com o seu papel histórico de 
indefectível dos seus amigos 
e correligionários… quando o 
terramoto aconteceu. 

“O Partido Socialista só 
não é Governo se não qui-
ser”, Foram estas dez pala-
vras, proferidas por Jeróni-
mo de Sousa, em nome do 
PCP, no rescaldo dos resulta-
dos das eleições legislativas 
de 04/10/2015, que abalaram 
o (nosso) mundo.

E estas palavras, since-
ras e oportunas, constituí-
ram-se em abertura, cami-
nho, esperança. Afinal ha-
via uma alternativa. Um ar 
fresco. E logo surgiu o “dis-
c u r s o  a p o c a l í p t i c o”  d e 
quem sabe que o futuro se 
faz com palavras e sobretu-
do com actos. Troaram os 
corifeus da desgraça, com 
as lenga-lengas de sempre, 
as mistificações, deturpa-
ções, barreiras.

A solução politica encon-
trada é uma solução nego-
ciada, um compromisso sé-
rio, que identifica o essencial, 
o possível, o comum. Muito 
fica de fora, por insuficiente-
mente consensualizado. Há 
divergências programáticas 

cristianoribeiro@gmail.com

CRiSTiANo
que constituem traços de 
identidade. Mas há um plura-
lismo que contribui para 
uma unidade de interesses, 
aferida em cada momento, 
nomeadamente no diálogo 
parlamentar. Relembro algu-
mas orientações urgentes 
que o mesmo PCP veicula 
através de iniciativas parla-
mentares: as 35 horas na Ad-
ministração Pública, os feria-
dos retirados, os comple-
mentos de pensão no Sector 
Empresarial do Estado, a re-
versão da privatização da 
TAP, das concessões do SC-
TP, Metro de Lisboa e Porto, o 
aumento para 600 euros pa-
ra o salário mínimo, o fim das 
portagens nas ex-SCUTs, a 
fusão da REFER com as Es-
tradas de Portugal. 

Do mesmo modo a can-
didatura presidencial de 
Edgar Silva apresenta-se 
como uma singular expres-
são de lucidez e seriedade, 
na defesa da Constituição e 
do País. Chegado ao fim o 
exercício do mandato de 
Cavaco Silva, sem dúvida o 
pior Presidente da História 
da Democracia Republica-
na, exige-se uma outra cul-
tura, uma outra sensibilida-
de politica e social, uma in-
d e p e n d ê n c i a  f a c e  a o s 
constrangimentos das po-
tências liderantes na Euro-
pa. Edgar Silva para além de 
uma pessoa excepcional 
transporta a coragem dos 
que dizem Não e não ver-
gam. Aprendamos todos 
com a sua intervenção.

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

PUB

A 
tão falada auditoria às 
contas da Junta de Fre-
guesia de Cete, surgiu de-
pois de no dia 12 de de-

zembro de 2014 na assembleia de fregue-
sia o Partido Socialista entregar uma 
moção para votação, para fiscalização 
das contas da junta visto que a informa-
ção à assembleia estava a ser muito es-
cassa. A Moção foi aprovada, com a con-
dição do PS apresentar um técnico devi-
damente credenciado e sem custas para 
a freguesia. Esta Moção surgiu porque 
desde o início deste mandato o PS Cete 
vem constantemente alertando e pedin-
do a transparência e legalidade na gestão 
da Junta de Freguesia de Cete. Temos 
como exemplo: Falta de inventário; Apro-
var as taxas e os preços da freguesia e fi-

A famosa auditoria

xar o respetivo valor; falta de informação 
escrita do presidente da junta de fregue-
sia acerca das atividades e da situação fi-
nanceira da freguesia e o pedido feito a 
quinze dias do final do ano de 2014 foi 
para uma revisão do orçamento com va-
lores bastante alterados. Com aprovação 
da fiscalização às contas, o Partido Socia-
lista colocou à disposição do executivo 
um técnico devidamente credenciado 
para proceder à consulta dos documen-
tos para todos os membros da assem-
bleia saberem em como se encontrava a 
real situação económica e os próprios 
atos de gestão da junta, uma vez que fi-
cou em ata que teria de ser o PS a apre-
sentar o técnico e a suportar os custos 
com a Auditoria. Tal como exigido pelo 
Sr. Presidente de Junta, foi�lhe enviado 
previamente um Curriculum da técnica 
que iria proceder à consulta dos docu-
mentos. Após aprovação da técnica pelo 
Sr. Presidente e esta ter estado a trabalhar 
um dia, foi comunicado aos membros do 
PS por via telemóvel, que tinha falado 
com a Câmara e que não deixavam conti-
nuar a auditoria. Não querendo guerras, 

Por
PAuLo
SiLvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

xar o respetivo valor; falta de informação 
escrita do presidente da junta de fregue-
sia acerca das atividades e da situação fi-
nanceira da freguesia e o pedido feito a 

C
omo disse, e não querendo 
fugir às últimas questões 
que têm assolado Paredes, 
não poderia deixar de ana-

lisar a última Assembleia Municipal, 
aliás como tinha prometido no meu últi-
mo artigo.

No então, deixarei para mais tarde a 
minha análise em relação às tão famo-
sas conferências de imprensa, onde se 
ouviram muitas asneiras … aliás como é 
típico.

Esta Assembleia Municipal só veio 
revelar claramente a impreparação total 
do PS neste momento para governar Pa-
redes e os seus destinos.

Essa foi a ideia com que fiquei ao as-

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

É essa a sua preparação? .... 

joaquimneves.progresso@gmail.com

sistir ao abandono por parte da bancada 
PS.

Digo isto porque a maneira como o PS 
abandonou a última Assembleia Muni-
cipal demonstra que não está preparado 
para a defesa intransigente dos interes-
ses da população independentemente 
daquilo que se possa dizer, sobre a pes-
soa A, B ou C em público.

É certo que quando é posta em causa 
a nossa honra temos que ter a hombrida-
de de nos defender; é certo que se não 
nos deixassem defender a nossa honra, 
temos que ter a humildade de ouvir e no 
final arranjar uma maneira para nos 
defender.

Mas a defesa das populações e de Pa-
redes deve estar à frente da nossa defesa 
pessoal ou partidária.

A nossa defesa pessoal pode ser sem-
pre feita em qualquer altura com uma 
conferência de imprensa, aliás, como foi 
feito.

O que o PS não pode é abandonar as-
sim as suas ideias e convicções pois fo-
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A famosa auditoria

como foi sempre objetivo do PS, os membros 
do PS acataram a decisão incompreensível 
do Sr. Presidente e tomaram a iniciativa de 
serem os próprios a consultar os documen-
tos e comunicaram esta decisão ao Sr. Presi-
dente via carta, o qual respondeu pela mes-
ma via a autorizar a consulta às contas. As-
sim os membros do PS Cête iniciaram a 
consulta dos documentos aos sábados de 
manhã com início no dia 7 de Novembro de 
2015 até à data. Nestes dias verificamos o ano 
de 2014 e o segundo semestre de 2013 e as-
sim passo a citar uma síntese das várias irre-
gularidades detetadas. 1- Existência de Paga-
mento de Impostos fora do prazo. Tais como: 
� Segurança Social � IRS, alguns destes paga-
mentos fora do prazo originaram processos 
de execução fiscal, com pagamento de cus-
tas e juros para a junta de freguesia. Só em 
2014, estão contabilizados 92,18 euros com 
estes incumprimentos fiscais. A título de 
exemplo: � A retenção na fonte de IRS do mês 
de Outubro de 2013 que deveria ter sido paga 
a t é  2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 ,  f o i  p a g a  s o m e n t e  a 
03/03/2014; � A segurança social do mês de 
Janeiro que deveria ter sido paga até dia 
20/02/2014 só foi paga no dia 11/03/2014 2. Pa-

gamento não pontual dos salários aos fun-
cionários; 3. Sucessivos pagamentos fora do 
prazo de serviços correntes, como telecomu-
nicações, eletricidade e água. 4. Completa 
desorganização nos pagamentos das porta-
gens das autoestradas. Esta situação origi-
nou inúmeras notificações e processos fis-
cais por falta de pagamento no prazo respeti-
vo,  o r i g i n a n d o  c u s t o s  a c re s c i d o s .  5 . 
Levantamentos, através de multibanco, de 
valores da conta da Junta de Freguesia. A tí-
tulo de exemplo, no mês de Dezembro de 
2013 foi levantado multibanco 1.200,00 Eu-
ros, sendo que maior parte deste valor não 
tem correspondência contabilística, algum 
de ste valor foi  levantado no dia 23 de 
Dezembro…

Ficou então clara.
São inúmeras as irregularidades cometi-

das pelo executivo da Junta de Cête no exer-
cício das suas funções e com prejuízo para a 
Freguesia de Cête.

.
Só desta forma é que se compreende todo 

o alarido injustificado em torno desta audito-
ria, visando impedir a sua realização.

Senhor Presidente da Câmara, todos sabe-

É mais fácil prometer que dar (parte 2)

F
oi discutido e vota-
do na última as-
sembleia munici-
pal o orçamento da 

câmara municipal de Paredes, 
para o ano de 2016, um docu-
mento elaborado única e exclu-
sivamente pela maioria do PSD, 
l o g o  d a  s u a  i n t e i r a 
responsabilidade.

Há que reconhecer que nem 
tudo neste orçamento são más 
notícias para os habitantes des-
te território.

Saúda-se a redução de 15% e 
20% no IMI para as famílias com 
2 ou mais filhos, que vem ate-
nuar para este grupo social a 
manutenção no máximo da ta-
xa daquele imposto. Merecem 
ainda destaque um conjunto de 
investimentos e apoios, que fa-
ço sinceros votos que sejam 
concretizados, e que me apraz 
mencionar:- Requalificação das 
vias municipais, e como isso é 

necessário;- A ampliação e be-
neficiação dos espaços verdes, 
espero que este ano seja final-
mente o ano da concretização e 
conclusão, à muito prometida, 
do parque que une as cidades 
de Rebordosa e Lordelo;  - A me-
lhoria de alguns parques des-
portivos, e em especial os já há 
muito prometidos acessos à fu-
tura cidade desportiva de Pare-
des e os respetivos balneários;  - 
A reinstalação da comunidade 
cigana;  - A construção do par-
que de campismo de Aguiar de 
Sousa;  - Um aumento do apoio 
social aos operacionais das Cor-
porações dos Bombeiros e das 
Delegações da Cruz Vermelha, 
nomeadamente aos seus filhos 
em idade escolar;

Esperamos a manutenção 
dos apoios sociais, para o que 
vimos pedindo particular aten-
ção. A sua continuação é funda-
mental e confiamos que quem 
tem necessidade efetiva de aju-
da não a deixará de receber. A 
posição do CDS perante este or-
çamento não podia deixar de 
ter em conta os aspetos negati-
vos e positivos que acabamos 
de realçar. A política não é feita 
de unanimidade nem unani-

mismos. O consenso não é o seu 
objetivo nem processo de deci-
são. A maioria é que decide, é 
que tem legitimidade para tra-
çar o rumo e prosseguir as políti-
cas que escolheu e o povo 
sufragou.

É certo que, como disse, se 
perdeu uma oportunidade de 
melhorar um documento es-
truturante para a vida do Muni-
cípio. Mas cada um segue o ca-
minho que pensa que melhor 
lhe serve.

Votar contra seria o politica-
mente correto, mas de politiqui-
ces estão os Portugueses fartos, 
embora muitos profissionais do 
assunto ainda não o tenham 
percebido.

Pela nossa parte, não subs-
crevendo integralmente as op-
ções e medidas que nos apre-
sentam, não podendo por isso 
votar favoravelmente, não es-
condemos a expectativa de que 
aquilo de positivo existe possa 
ser efetivamente levado à 
prática.

Assim, pelos motivos invo-
cados, o CDS/PP absteve-se nes-
ta votação, desejando que as 
propostas apresentadas se con-
cretizem em 2016.

Por
Rui
SiLvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

É essa a sua preparação? .... 

ram eleitos para as defender.
Quem anda na política tem que ter a 

capacidade para ouvir aquilo que os ou-
tros pensam sobre nós e sobre as nossas 
ideias, pois esse é, o principal princípio 
democrático.

Aliás todos nós falamos sobre os polí-
ticos, que são estes ou são aqueles; mas 
quem anda na politica tem que ter capa-
cidade para ouvir a opinião dos outros, 
até mesmo ouvir aquilo que não gosta 
ou mesmo aquilo que possa não corres-
ponder à verdade, e depois com a devida 
ponderação e em locais próprios e no 
tempo oportuno, exprimir a sua opinião 
e fazer valer a sua razão.

Certamente não é por um ou outro 
dizer mal do Político que este vai mudar 
a opinião que tem sobre si ou a opinião 
que outras pessoas têm por ele. 

Por isso é que o líder tem que ser forte, 
dinâmico, inovador e capaz de ouvir to-
dos e com isso perceber o que é melhor e 
decidir.

Alexandre Almeida se quer ser líder 

tem que estar preparado para isto e nes-
te momento, na minha opinião, não 
está.

Aquilo que lhe aconteceu é o reflexo 
da politica que implementou no PS, uma 
Politica destrutiva e cuja credibilidade se 
extingue na primeira curva.

O PS deve, no meu entender, passar a 
ter uma politica séria e de verdade,  que 
defenda os seus pontos de vista com 
honra.

O PS não pode dar cobertura a algu-
mas pessoas cuja pena é tão leve e peri-
gosa que pode pôr em causa, aliás, como 
pôs nesta situação, a sua credibilidade. 

Como é hábito dizer: Mais vale uma 
pequena acção com muito valor do que 
muitas sem valor nenhum. 

A Verdade, a Justiça, a Visão e a Hon-
ra é que fazem os grandes líderes.

Quem acha que vai ser um grande lí-
der ou o iluminado só porque anda nisto 
há muitos anos ou por ser portador de 
algum cartão, desengane-se. 

Esses nunca o serão, certamente

mos que o que o queria desviar a atenção de 
um Orçamento que uma vez mais não satis-
faz os interesses dos Paredenses e das empre-
sas de Paredes e conseguiu faze-lo.

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse da manutenção do IMI no patamar 
máximo de 0,5% em Paredes, quando havia 
prometido na Assembleia Municipal do dia 
25 de Abril que iria reduzir o IMI. 

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse da inclusão de receitas fictícias que a 
Câmara sabe de antemão que não vai arreca-
dar no Orçamento de 2016. Coisa pouca, são 
somente 8.237.059 euros que inclui no Orça-
mento como receita da venda de participa-
ções sociais.

E quanto ao fracasso dos últimos 10 anos 
de mandato de Celso Ferreira

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse do projeto falhado da Cidade Inteli-
gente, e dos 150.000 postos de trabalhos que 
prometia criar em Paredes,

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse do projeto falhado da cidade des-
portiva de Paredes. A Segunda maior a se-
guir ao Jamor e a maior do Norte do país, 
com vários campos de jogo, pista de atletis-

mo, piscina, Polidesportivo, etc. Vendeu o 
campo das Laranjeiras e polidesportivo de 
Paredes que dava vida ao centro de Pare-
des, encaixou 8 milhões de euros e nada 
fez. Para chegar ao poder não hesitou em 
fazer falsas promessas, depois de eleito não 
cumpriu. Continuamos com uma cidade 
d e s p o r t i v a  c o m  b a l n e á r i o s  e m 
contentores.

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse da falta de rigor e falta acompanha-
mento das obras realizadas. Por exemplo, os 
Centros Escolares ainda estão a ser concluí-
dos e já denotam graves problemas de dete-
rioração, o que nos leva a duvidar do cumpri-
mento rigoroso dos cadernos de encargos, 
algo que deveria ser averiguado.

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse do saneamento básico e da água que 
ainda não chega a mais de 40% do território 
de Paredes.

Ao falar desta auditoria, não quis que se 
falasse da rede de estradas em muito mau es-
tado de conservação que Paredes tem.

A isto chama-se FUGA PARA A FRENTE, 
mas com isso ANDA O CONCELHO DE PARE-
DES PARA TRÀS!



12 Sexta-feira 18 de Dezembro de 2015  oprogressodePAREDES

destaque

É uma empresa especializada em Cosntrução, Reabilitação e Remodelação
de Edifícios Habitacionais, Comerciais e Industriais.

A todos os Cliente, Fornecedores e Amigos

Rua da Nossa Senhora dos Chãos nº 291 • 4580-297 Bitarães • Paredes
T: +351 255 784 285  |  F: +351 255 782 405 • geral@befenor.pt

Desejamos um Feliz Natal
e Bom Ano 2016

Conta com uma equipa de construção com mais de 20 anos de atividade e uma capacidade técnica e logística 
capaz de executar qualquer tipo de empreitada que se enquadre no alvará de classe 5 que a empresa possui.

CONSTRUÇÃO e ENGENHARIA

PUB

Colégio Casa Mãe continua 
a ser das primeiras escolas a nível nacional
Ranking Escolas 2015. Escola Daniel Faria, a Secundária menos cotada do concelho, subiu 218 lugares no 6º ano.

O Ministério da Edu-
cação revelou no 
passado sábado os 

Faustino Sousa
c/ António Orlando | texto

rankings que ordenam to-
das as escolas pela média 
obtida pelos alunos inter-
nos na 1ª fase dos exames 
nacionais de 2014/2015. Pa-
redes pela via do ensino 
privado, no caso através do 

Colégio Casa Mãe, volta a fi-
gurar no lote das melhores 
classificadas do país. No es-
calão dos mais novos é uma 
escola pública, a Escola Bá-
sica nº2 de Paredes, quem 
lidera. 

Os rankings são polémi-
cos, logo discutíveis devido 
aos diferentes contextos em 
que as diferentes escolas es-
tão inseridas. 

No Colégio Casa Mãe, que 
tem um contexto homogé-

neo, os resultados refletem-
se na classificação dos dife-
rentes exames. No ano de 
2015, o Colégio Casa Mãe 
consolidou a sua posição, po-
sicionando-se mais uma vez 
nos lugares cimeiros das es-

colas portuguesas, onde 
ocupa o 9º lugar no ensino 
secundário, o 16º lugar no 9º 
ano e o 8º lugar no 6º ano.    

O Agrupamento de Es-
colas Daniel Faria é aquele 
que tem resultados menos 
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No NívEL SECuNdáRio AS ESCoLAS dE PAREdES
fiCARAM oRdENAdAS dA SEguiNTE foRMA: 

 Escola Posição Geral Média
    1 Colégio Casa Mãe 13 14.2
    2 Escola Secundária de Paredes 282 10.71
    3 Escola Básica e Secundária de Vilela 398 10.14
    4 Escola Secundária Daniel Faria, Baltar 544 9.16

AS EB2,3 do CoNCELho dE PAREdES No NívEL dE ENSiNo 
9º ANo fiCARAM oRdENAdAS dA SEguiNTE foRMA

 Escola Posição Geral Média
    1 Colégio Casa Mãe 24 4.02
    2 Escola Secundária de Paredes 317 3.05
    3 Escola Básica de Sobreira 589 2.85
    4 Escola Básica e Secundária de Rebordosa 620 2.82
    5 Escola Básica e Secundária de Vilela 704 2.77
    6 Escola Básica de Cristelo 767 2.73
    7 Escola Básica de Baltar 940 2.6
    8 Escola Básica e Secundária de Lordelo 980 2.56
    9 Escola Básica de Paredes 1083 2.44

AS EB do CoNCELho dE PAREdES No NívEL dE ENSiNo 
6º ANo fiCARAM oRdENAdAS dA SEguiNTE foRMA

 Escola Posição Geral Média
    1 Colégio Casa Mãe 12 4.16
    2 Escola Básica de Paredes 212 3.27
    3 Escola Básica e Secundária de Vilela 421 3.04
    4 Escola Básica de Sobreira 542  2.97
    5 Escola Básica de Baltar 572  2.95
    6 Escola Básica de Cristelo 835  2.76
    7 Escola Básica e Secundária de Lordelo 934 2.68
    8 Escola Básica e Secundária de Rebordosa 952 2.66

AS EB do CoNCELho dE PAREdES No NívEL dE ENSiNo 
4º ANo fiCARAM oRdENAdAS dA SEguiNTE foRMA

 Escola Posição Geral     Média
1 Escola Básica n.º 2 de Paredes 457 3.72
2 Colégio Casa Mãe 799 3.58
3 Escola Básica de Mouriz 917  3.53
4 Escola Básica de Recarei 951 3.52
5 Escola Básica de Vilela 1095 3.48
6 Escola Básica de Bitarães 1145 3.46
7 Escola Básica n.º 1 de Lordelo 1348 3.4
8 Escola Básica de Cete 1688 3.33
9 Escola Básica n.º 1 de Sobreira 1700 3.32
10 Escola Básica n.º 3 de Feira, Baltar 1820 3.29
11 Escola Básica de Duas Igrejas 1897  3.27
12 Escola Básica de Sobrosa 2306 3.17
13 Escola Básica n.º 1 de Rebordosa 2563 3.12
14 Escola Básica da Gandra 3115 2.99
15 Escola Básica n.º 2 de Lordelo 3297 2.91

bons. Ainda assim há uma 
evolução positiva e bem 
vincada pois conseguiu 
melhorar 218 lugares nos 
exames do 6º ano, o que é 
um bom prenúncio para os 
resultados dos próximos 
anos. Em 2014 a escola ocu-
pava a posição 702 e em 
2015 conseguiu obter a po-
sição 484 num universo de 
1028 escolas.

Nos exames do 9º ano es-

ta escola até melhorou 16 lu-
gares e no ensino secundá-
rio a escola progrediu 21 luga-
res. “Estas pequenas grandes 
vitórias devem ser salienta-
das numa escola que é inclu-
siva e que faz um trabalho 
social que não se esgota ape-
nas nos resultados escolares, 
mas que é abrangente no 
que concerne às respostas 
que uma escola pública tem 
de dar a uma população es-

colar que é bastante hetero-
génea a nível social e econó-
mico”, adianta fonte escolar. 

O ranking divulgado pelo 
Progresso de Paredes, um 
dos possíveis, inclui as esco-
las que fizeram 100 ou mais 
provas, no caso do Secundá-
rio. No Ensino Básico, são ti-
dos em conta os estabeleci-
mentos de ensino que fize-
ram 50 ou mais provas, nos 
4º, 6º e 9º ano.

PUB

Secundária de Paredes  
é a “melhor” escola pública  
do concelho
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No passado dia 12, reali-
zou-se o jantar de Natal da 
Associação para o Desen-
volvimento da Freguesia 
de Aguiar de Sousa (AD-
FAS) que este ano decor-
reu na “cozinha do Cunha” 
em Aguiar.

Durante o Jantar e um 
pouco ao jeito de relatório, 
foram sendo apresenta-
das as actividades organi-
zadas e desenvolvidas pe-
la Associação ao longo do 
ano de 2015.

Para tal acontecimento 
a Associação, na pessoa 
do seu presidente, Camilo 
Mota, convidou ilustres fi-
guras que abrilhantaram 
com a sua presença o jan-
tar. O Vereador Cândido 
Barbosa, Luciano Gomes, 
chefe de gabinete do presi-
dente da Câmara, Eli Cos-
ta, Granja da Fonseca, Pre-
s ide nte  d a  A s s e m b le i a 
Municipal, Inácio Costa e 
Luís Teixeira, eram alguns 
dos ilustres convidados 
que se podiam encontram 
na sala, tendo mais tarde 
chegado Carlos Duarte, 

que por motivos profissio-
nais não pode estar pre-
s ente de sde o início do 
jantar. 

Mas este jantar foi dife-
rente dos demais e a razão 
é esta: Luciano Gomes, em 
representação do presi-
dente da Câmara, Celso 
Ferreira, garantiu que o 
Centro Interpretativo da 
Senhora do Salto, passaria 
o mais tardar na primeira 
semana de janeiro de 2016 
(através de protocolo) a 
s e r  ge r i d o  p e l a  A D FA S 
com o apoio e participa-
ção das restantes associa-
ções e sobe a coordenação 
da junta de freguesia, de 
m o d o  a  q u e  t a l  e s p a ço 
possa ser dinamizado e 
não permaneça fechado 

como acontece hoje, fato 
d e n u n c i a d o  h á  q u i n z e 
dias pelo jornal o Progres-
so de Paredes.

A gestão do espaço da 
Senhora do Salto vai ser 
assim entregue à freguesia 
e às suas associações, “no 
fundo a quem melhor co-
nhece a história do local e 
sabe o que melhor há a fa-
zer para que definitiva-
mente o Parque Natural da 
Senhora do Salto passe a 
ser um ponto de referên-
cia do concelho de Pare-
des, possa atrair investi-
mento e s e torne numa 
mais-valia para o progres-
s o  d a  n o s s a  f reg u e s i a” , 
confidenciou ao Progres-
so, fonte local.

Festas Felizes.

Uma prenda de natal anunciada 
…Centro interpretativo vai ser 
gerido por ADFAS

VICTOR 
PEREIRA

Baltar

“Caló” substituiu Joel Oliveira 
no comando técnico do União 
Sport Clube de Baltar

Este ano os resultados não 
estão a aparecer e o clube balta-
rense ocupa o último lugar da 
série 2 do campeonato da A.F. 
Porto. A direção do União Sport 
Clube Baltar, em conjunto com a 
equipa técnica composta por 
Joel Oliveira e Tiago Dias, deci-
diu colocar um ponto final nu-
ma ligação que durou mais de 
dois anos. A direção agradeceu 
toda a dedicação e lembrou to-
dos os feitos alcançados pelos 

mesmos, em especial a subida 
de divisão na época 2013/2014.  
O novo treinador é “Caló”, que é 
um baltarense de 54 anos e que 
tem uma vasta experiência co-
mo técnico no futebol distrital. O 
treinador, que estava sem clube 
desde que deixou o Parada no 
final da época 2014/2015, foi o 
escolhido pela direção do clube 
paredense para tentar inverter a 
tendência de resultados negati-
vos registados neste inicio de 
temporada. Recentemente, o 
clube reforçou o plantel com 
Manú (ex-Atl. Rio Tinto), Simão 
(ex-Ramaldense), Pedro Cruz 
(ex-Sobrosa) e Couto e Henrique 
(ex-Paredes).Caló  estreou-se no 

comando técnico do Baltar, em 
casa, diante do líder do campeo-
nato, o Águias de Eiriz e conse-
guiu empatar a zero. No último 
fim de semana o clube perdeu 
em Melres por três golos sem 
resposta. Anteriormente Caló 
orientou outros clubes do con-
celho de Paredes, nomeada-
mente, Parada, Sobrosa, Nun’Ál-
vares, Vasco da Gama, Aliados 
de Lordelo, entre outros. Espera 
ao baltarense um trabalho ár-
duo para recuperar o orgulho 
de um clube que continua a an-
dar com a “casa às costas”, ape-
sar das inúmeras promessas e 
que provavelmente se repetirão 
dentro de dois anos.

FAUSTINO
 SOUSA

Festa de Natal 2015 no Baltararte

Indie Music Fest eleito melhor micro festival 2015

No próximo dia 27 de De-
zembro, no salão Baltararte, 
vai decorrer uma Festa de 
Natal, que é da responsabili-
dade da Junta de Freguesia 

de Baltar e pela Associação 
Clube Jazz de Baltar. A festa 
é destinada apenas para as 
crianças, que têm entrada 
gratuita. Existirá um peque-

n o  e s p e t á c u l o,  o n d e  a s 
crianças poderão ver uma 
cinderella de Neve, palha-
ç o s  e  m u i t a s  o u t r a s 
surpresas. 

O Festival que se realiza no  
bosque  do “ Choupal”, foi eleito 
pelo 2º ano consecutivo o me-
lhor micro festival que ocorre 
em Portugal. Esta distinção 
vem confirmar o sucesso de 

um evento que tomou propor-
ções surpreendentes e que 
traz à vila milhares de forastei-
ros, que dinamizam social-
mente e economicamente a 
localidade. O festival merece 

um maior apoio por parte das 
autoridades locais e é a confir-
mação do trabalho efetuado 
por jovens que ainda têm o es-
pirito de realizar cultura de um 
forma positiva e inovadora
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Bitarães

Atenção
às vespas asiáticas

Foi detetado um ninho 
de  vespas asiáticas  na rua 
da Carvalhosa, perto do 
centro escolar de Bitarães. 

Dado o alerta à proteção civil 
de Paredes, o assunto foi re-
solvido. Vários apicultores 
desta freguesia queixavam-
se da destruição das suas col-
meias. Estejamos atentos a 
mais alguns nestas redonde-
zas. Desde já agradecemos a 
prontidão com que o este ni-
nho foi  retirado. 

ANTÓNIO 
OLIVEIRA Avizinham-se as celebra-

ções natalícias na freguesia, 
que serão dinamizadas por 
diversas entidades. O Gru-
po de Catequese da Paró-
quia de São Miguel de Cris-
telo entre hoje e amanhã 
sábado, dinamiza ativida-
des alusivas ao Natal. O pri-
meiro dia será dedicado aos 
catequizandos mais velhos 
(7º ao 11º ano), com a habi-
tual ceia de Natal, sendo o 
segundo dia dedicado aos 
mais novos, numa tarde ani-
mada a ter lugar na Quinta 
Quatro Lagos (“Casa de Per-
letieiro”). É ainda de relevar 
que o anterior grupo Grupo 
Paroquial, bem como Gru-
po de Jovens Carpe Diem 
estão a desenvolver uma 
campanha de recolha de 
bens para os mais carencia-
dos da freguesia.

Os Veteranos de Cristelo 
celebrarão o Natal num con-

Cristelo

Projeto Ser Social ocupa jovens nas férias

vívio a realizar amanhã, sá-
bado, no espaço de ativida-
des do Ser Social Cristelo. A 
Geração Colorida celebrará 
a festividade no mesmo dia 
na Quinta do Sol. A Associa-
ção Código Musical terá o 
seu espetáculo de Natal na 
F u n d a ç ã o  A  L o r d  n o 
domingo.

A Junta de Freguesia de 
Cristelo irá promover, tam-

bém no domingo, dia 20 de 
Dezembro a ceia de Natal 
para os cristelenses com 
pelo menos 60 anos de ida-
de. A Ceia será dinamizada 
pelo Grupo de Jovens Car-
pe Diem, do Projecto Ser 
Social e de alguns voluntá-
rios. O convívio será prece-
dido pela eucaristia cele-
brada pelo pároco Marceli-
no Freitas.

Durante o período de fé-
rias escolares serão, como 
vem sendo hábito, desen-
volvidas atividades dedica-
d a s  a o s  m a i s  n o v o s 
(6-12anos) pelo Projecto Ser 
Social. O Projecto criou um 
calendário para 2016, com 
os participantes da Oficina 
Sénior com o objetivo de an-
gariar fundos com as ven-
das dos calendários.

ARLINDO
LOURENÇO

Um homem de 73 anos foi en-
contrado morto, na passada sex-
ta-feira, dia 11 de dezembro, num 
monte em Duas Igrejas. O refor-
mado saiu de casa por volta das 

10 da manhã e terá dito que “ia a 
lenha a um monte próximo da 
residência”. 

A família estranhou a longa 
ausência e na hora de almoço 
decidiu ir procura-lo. Pouco 
tempo depois, o idoso foi locali-
zado num caminho rural pros-
trado no chão. Os Bombeiros de 
Rebordosa, que fizeram deslo-

car para o local uma ambulân-
cia, ainda iniciaram manobras 
de reanimação mas não foi pos-
sível reverter a situação de apa-
rente enfarte.

Além dos Bombeiros com 
uma ambulância e duas viatu-
ras, no local também estiveram 
o INEM com a VMER e ambu-
lância SIV e a GNR.

Rebordosa

Idoso foi encontrado morto num 
monte em Duas Igrejas, Paredes

PAULO 
PINHEIRO
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Resultados de 5 a 13 de dezembro 2015

Campeonatos de Futebol da Associação 
de Futebol do Porto

divisão de Elite 
Jornada 14  - Resultados
União Paredes .......................................1  Pedrouços ...................................................0
Candal ..........................................................1 Aliados FC Lordelo ..............................0 
Barrosas ....................................................0 Rebordosa ...................................................2 
Serzedo ......................................................0 Aliança Gandra .......................................2

Jornada 15 – Resultados 
União Paredes ......................................2 Padroense .....................................................1
Aliados FC Lordelo ...........................2 Serzedelo .......................................................1 
Pedrouços .................................................1 Rebordosa AC ............................................1  
Aliança Gandra ....................................1 Leça.....................................................................1

Jornada 16 - Resultados
Baião...............................................................1 União de Paredes ...................................2 
Leça ...............................................................0 Aliados FC Lordelo ................................1
Perafita .........................................................1 Aliança de Gandra ................................2 
Rebordosa AC  ........................................1 S. Pedro da Cova .......................................1 

Classificação 
1º Aliança de Gandra ...............................................................................................35 pontos
3º Rebordosa AC    .........................................................................................................................30
4º União de Paredes .................................................................................................................. 29
10º Aliados FC Lordelo ............................................................................................................22

Próxima jornada 17
União Paredes – Oliveira do Douro
Aliados FC Lordelo – Perafita
Aliança de Gandra -  Barrosas
AD Grijó – Rebordosa AC

i divisão Série 2 
Jornada 11 – Resultados 
Nun´Alvares ..........................................2  Caíde de Rei .................................................2 
USC Baltar ................................................0 Águias Eiriz ................................................0
CCD Sobrosa ...........................................2 Nevogilde .....................................................3

Jornada 12 - Resultados 
Caíde Rei  ....................................................2  CCD Sobrosa  ..............................................1 
Melres  ..........................................................3  USC Baltar ...................................................0 
CA Rio Tinto  ............................................1 SC Nun´Alvares ......................................3 

Classificação 
1º SC Nun´Alvares ......................................................................................................21 pontos
12º  CCD Sobrosa .............................................................................................................................16
16º USC Baltar ......................................................................................................................................5

Próxima jornada 13 
Nun´Alvares – Águia de Eiriz 
USC Baltar – Citânia de Sanfins 
CCD Sobrosa  - Folgosa da Maia

ii divisão Série 3 
Jornada 10 – Resultados 
FC Parada ..................................................2 Airães ...............................................................2 
Lousada .....................................................4 ICS Sobreirense ......................................0 

Jornada 11 - Resultado
FC Felgueiras1932 B ..........................  1 FC Parada .....................................................0
ISC Sobreirense ..................................0 S. Lourenço Douro ................................2

Jornada 12 -  Resultados 
FC Parada ...................................................1 ISC Sobreirense ........................................1 

Classificação 
8º FC Parada ....................................................................................................................14 pontos
12º ISC Sobreirense ........................................................................................................................11

Próxima jornada 13
FC Frende  - FC Parada 
ISC Sobreirense - UD Torrados

No dia 25 de novembro, 
decorreu no parque do rio 
Ferreira-Lordelo, o corta
-mato escolar do Agrupa-
mento de Escolas de Lor-
de lo  ( A E L ) ,  orga n i z ado 
pelo grupo disciplinar de 
Educação Física. Os três 
primeiros classificados re-
ceberam medalhas, mas 
todos se sentiram verda-
deiros vencedores pela 
prestação e participação.

Numa manhã diferente, 
num espaço de excelência, 
condições meteorológicas 
favoráveis, apoio dos bom-
beiros locais e apoio ao ní-
vel da proteção civil pela 
GNR de Lordelo, este pri-
meiro corta-mato realizado 
fora do espaço escolar “foi 
um êxito, quer pelo número 
de participantes, quer pelo 
e spírito de sportivo de -
monstrado”, classificou o 
responsável pela turma Vo-
cacional de Desporto. 

A Secção de Atletismo 
d a  C a s a  d o  B e n f i c a  e m 
P a re d e s  p a r t i c i p o u  n o 
passado dia 12 de dezem-
bro, na S. Silvestre de San-
to Tirso onde se destaca-
ram Ruben Sousa 2º clas-
s i f i c a d o  e m  J u v e n i s 
masculinos e Sofia Sousa 

Corta mato escolar do Agrupamento 
de Escolas de Lordelo

Ruben Sousa e Sofia Sousa da Casa  
do Benfica destacam-se em Santo Tirso

A atividade foi um dos 
momentos mais relevantes 
de um Plano de Atividades 
“vasto e recheado de mani-
festações educacionais, que 
em muito contribuem para o 
desenvolvimento global das 
crianças e jovens, futuros ci-
dadãos atuantes nesta co-

3ª classificada em Benja-
mins Femininos.

Outras classificações 
de atletas das “águias” de 
Paredes, todos dentro dos 
10 primeiros classificados:  
Inês Magalhães 6ª classifi-
cada em Benjamins Femi-
ninos; Ângela Cruz 8ª clas-

mu n id a de ” ,  e x p l i co u  o 
docente.

O evento contou a presen-
ça do Presidente da Junta de 
Freguesia de Lordelo, da Di-
retora do agrupamento, do 
Padre da Freguesia, dos pais, 
do Clube Amigos da Petanca, 
entre outros. 

sificada em Infantis femi-
n i n o s ;  I n ê s  S a n t o s  7 ª 
classificada em Iniciados 
Femininos; Jorge Pereira 
6º classificados em Inicia-
dos Masculinos; Guilher-
me Moreira 10º classifica-
do em Iniciados masculi-
n o s ;  A n a  V i e i r a  4 ª 

A turma do Vocacional 
de Desporto colaborou ati-
vamente na atividade, es-
tando envolvida em toda a 
logística, “trabalharam com 
profissionalismo, com sen-
tido ético, com saber fazer e 
s e r ” ,  c e r t i f i c o u  f o n t e 
escolar.

classificada em Juvenis 
Femininos e Pedro Morei-
ra 9º classificado em Juve-
nis masculinos. 

Já Cristina Freitas, no 
escalão de Juniores femi-
ninos, foi a primeira a cor-
tar a meta na S. Silvestre de 
Vila Meã, no mesmo dia.
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desporto

desde 2000

PAREDES

Olimpica_paredes@iol.pt
Av.Dr. Francisco Sá Carneiro
Edifício Linha Douro 157 | 4580-104 Paredes
Tel/fax.: 255 781 086

Deseja a todos os clientes um

Santo Natal e um Próspero Ano Novo

PUB

O  Pav i l h ã o  Ro t a  d o s 
Móveis, em Lordelo, aco-
lheu no fim de semana de 
5 e 6 de Dezembro, o Cam-
peonato Nacional de Ma-
traquilhos. A iniciativa foi 

Lordelo acolheu Campeonato 
Nacional de Matraquilhos

organizada pela Federa-
ção Portuguesa de Matra-
quilhos e Futebol de Mesa 
( F PM F M ) .  Tratou- s e  do 
maior evento da modali-
dade em Portugal, contan-

do com a participação de 
cerca de 300 atletas de to-
do o País. Na ocasião o pe-
louro do desporto convi-
dou várias associações do 
concelho de Paredes para 

participar na iniciativa, 
mas só a Távola de Caste-
l õ e s  d e  C e p e d a  s e  f e z 
representar. 

Eis os novos campeões 
nacionais matraquilhos:

Categoria Individual
Juniores (Tiago Rodrigues - Distrito de Braga);
Seniores (André Josefo - Distrito de Lisboa);
Veteranos (Carlos Cabeleira - Distrito de Leiria); 
Feminino (Ângela Costa - Distrito de Castelo Branco).

Categoria de Equipas
Masculinas
1ª Divisão Nacional (Check-In Bar - Distrito de Lisboa);
2ª Divisão Nacional (Casa do Benfica de Fafe - Distrito de Braga);
3ª Divisão Nacional (Casais Monizes - Distrito de Santarém);
Femininas
Amape - Distrito de Braga

O s  L u m -
berjacks 
recebe-
r a m  e 
vence-
r a m  a 
equipa 
Maia 
Mustan-
gs, em jogo 
a  co nt a r  p a ra 
2.ª jornada da Liga Por-
t u g u e s a  d e  F u t e b o l 
Americano, por 20-10.

A estrela do jogo foi 
M ig ue l  D i a s,  q ue  com 
três Touchdowns vol-
tou a empurrar a equi-
pa para a vitória (já ha-
via feito três TDs na 1.ª 

j o r n a d a ) .  O 
resultado 

acabou 
p o r  n ã o 
ser mais 
desni-
velado 

e m  f u n -
ção do de-

sacerto 
o f e n s i v o  d a 

e q u ip a  p a re de n s e  n a 
segunda parte do jogo.

Com este resultado os 
Lumberjacks seguem in-
victos na Liga. O próximo 
desafio é já amanhã às 16 
horas, 19 de Dezembro, 
em Braga, frente aos Bra-
ga Warriors.

Paredes 
Lumberjacks
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os nossos empresários

Powerfix o poder da reparação em tempo útil 

Francisco Gaspar em 
parceria com a mu-
lher Ana Rodrigues 

são os rostos da Powerfix, 
empresa localizada na Ave-
nida Bombeiros Voluntá-
rios de Baltar, que atua no 
setor da reparação e venda 
de eletrodomésticos.  

Certificada na repara-
ção de equipamentos de 
frio, a Powerfix não olha a 
marcas na hora de cuidar 
de eletrodomésticos. “Tra-
balhamos com todas as 
marcas inclusivé de linha 
branca”, explica Francisco 
G a s p a r ,  g e r e n t e  d a 
Powerfix. 

Serviços. Empresa de Baltar empresta gratui-
tamente eletrodomésticos enquanto repara o 
equipamento avariado. Em três anos a empre-
sa triplicou o numero de funcionários.

António Orlando | texto Tudo começou há três 
anos, com o patrão-traba-
lhador. Hoje são já quatro 
a s  p e s s o a s  q u e  t ê m  n a 
P o w e r f i x  o  s e u  g a n h a 
pão. 

Um dos trunfos da em-
presa é o serviço de em-
préstimo de eletrodomés-
ticos. “Quando o cliente fi-
ca com o seu frigorífico 
avariado nós, durante o 
tempo da reparação, em-
prestamos-lhe um equipa-
mento do género sem cus-
tos adicionais”,  explica 
Ana Rodrigues, relações 
públicas da Powerfix. O 
serviço de empréstimo de 
eletrodomésticos ocorre 
sempre que há necessida-
de de reparação de equi-

pamentos como: placas de 
fogão, frigoríficos, máqui-

nas de lavar roupa e ferros 
de engomar. 

PUB

A  Powe r f i x  fa z  o rç a -
mentos de reparação grá-

tis e presta assistência téc-
nica ao domicilio. 

No domínio da comercia-
lização, a venda de eletrodo-
mésticos é feita a preços 
competitivos do mercado. 
MEO, NOS e VODAFONE, 
são as três marcas de paco-
tes de telecomunicações 
c o m e r c i a l i z a d o s  p e l a 
Powerfix.

Powerfix

lojapowerfix@gmail.com

964 255 485|224 155 166

Avenida Bombeiros 

Voluntários, 110

4585 – 015  Baltar - Paredes

Av. Bombeiros Voluntários de Paredes - 4580-053 PAREDES

Tel.: 255 783 231  |  gasfer.fernandopinto@gmail.com

Rua da Lameira, n.º 219  |  4620 - 459 Ordem LOUSADA

Telm.: 918 157 481 - Tel.: 255 005 008

Deseja a todos os seus clientes e amigos um

Feliz Natal e um Bom Ano de 2016
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publicidade

AR CONDICIONADO
Rua da Póvoa 791 - 4560-134 GUILHUFE - Penafi el

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)
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www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Dr. Mário Pedro

Aproveite o regresso ás aulas e não perca 
os nossos descontos em aparelhos dentários.
Promoção válida até 31 de dezembro 2015.

Desde 50€/mês-superior e inferior( com todas as consultas incluídas)
Marque já grátis a sua consulta de avaliação.

Medicina Dentária   |   Nutrição   |   Fisioterapia
Psicologia   |   Medicina Geral

Av. Central da Portela, 214 | Rebordosa
mpclinic.dentalcare@gmail.com

+351 224 151 102
+351 938 272 191

sjfmoreira@hotmail.com
www.construcoesjlduraes.com

PAGUE AQUI AS SUAS FATURAS:

• Água, Luz, Lixo

• Seguros

• Imposto de Selo

• Raspadinhas e Euromilhões

FAZEMOS:

• IRS, Declarações

• Cartas, Reclamações

• Preenchimento de Formulários

• Tirar Selo das Finanças e pagamento

Restauro e Ampliação

Aplicação de Capoto

Pinturas, Acentamento

Materiais Cerâmicos

Orçamento em Grosso e Fino

Chave na Mão

Rua S. João Evangelista, nº 454

4580-630 Vila Cova de Carros PRD

Tel./Fax.: 255 782 249

Telm.: 966 197 347

Tlm: 968 064 799
agenciasoniamoreira@hotmail.com

Rua S. João Evangelista nº 454 
4580 - 630 VILA DE CARROS | Paredes

(Junto ao campo de Golfe de Vila Cova de Carros)

ATENÇÃO
Em virtude do fecho antecipado 

da próxima edição do Progresso de Paredes, 
a receção de publicidade tem por data limite, 

o dia 26 de dezembro
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cultura

PUB

Fundação A Lord entregou  
diplomas em dia de Aniversário
festa. O próximo aniversário já será celebrado no Museu Interativo, atualmente, em fase final de construção. 

A Lord celebrou, no 
passado dia 5, o 19º 
Aniversário da Fun-

dação e o 15º Aniversário da 
sua Biblioteca. A entrega de 
diplomas aos formandos 
dos cursos na área de infor-
mática e a encenação da pe-
ça “A guerra do tabuleiro de 
xadrez”, de Manuel António 
Pina, pelo grupo LORDator 
juvenil, foram os pontos al-
tos da festa. Antes do bolo e 
do espumante, cantaram-se 

António Orlando | texto os parabéns à Fundação que 
dá cultura e saber à cidade 
de Lordelo.

“Um aniversário é sempre 
o culminar das nossas ativida-
des com a correspondência 
da população, dos nossos 
utentes que nunca desistem e 
estão sempre presentes quer 
na biblioteca quer no auditó-
rio, quer na escola de música. 
A alma da Função é a envol-
vência humana”, frisou na 
ocasião, Francisco Leal presi-
dente da Fundação A Lord. 

Os vinte anos serão já assi-
nalados no Museu em fase fi-

nal de construção. “Estamos a 
concluir o nosso Museu que 
será Interativo, o que permiti-
rá às crianças o contato com 
as novas tecnologias, conhe-
cer a história da Cooperativa e 
da Fundação. As novas ativi-
dades da Biblioteca passarão 
a desenvolver-se também na-
quele espaço”, explica.

A inauguração será em 
2016. “A parte da construção 
civil está concluída, falta ape-
nas a parte interativa e a parte 
da biblioteca. Depois iremos 
avançar para a construção de 
uma biblioteca de raiz para 

que permita alargar o nosso 
rol de atividades”, conclui.

Ao olhar para trás, agora 
que a Fundação está a um ano 
de atingir a data simbólica dos 
vinte anos, Francisco Leal, 
destaca a criação da bibliote-
ca como “um ponto importan-
te, mas a inauguração do audi-
tório e espaço adjacente per-
mitiu-nos expandir outras 
atividades reforçando a liga-
ção das pessoas à Fundação”, 
concluiu. 

Antes dos parabéns a você 
à Fundação e à Biblioteca, pe-
los respetivos aniversários, os 

aplausos foram para os 17 for-
mandos – sete homens e 10 
mulheres, com idades com-
preendidas entre os 29 e os 76 
anos – que frequentaram os 
três cursos na área de infor-
mática (Noções Básicas de In-
formática, Informática-Inter-
net I e Informática-Internet II) 
promovidos pela Fundação. A 
formação, ministrada por Sa-
ra Lamas, em 20 horas por ca-
da curso, apesar de não ofere-
cer nível de equivalência foi 
“demasiadamente” importan-
te na vida de quem se predis-
pôs a frequentar as aulas. 

Alunos do Curso 
de Iniciação
à Informática

António Moreira Coelho
marceneiro reformado,
 residente no lugar da Igreja, 
Lordelo: 

“Foi uma formação para 

aprender a mexer no com-

putador. Passamos um bo-

cado do nosso tempo de 

forma maravilhosa. Ga-

nhou-se amigos e apren-

deu-se sempre algumas 

coisas. O único defeito é 

que deveria ser mais tem-

po. Ainda assim já tive 

umas luzes. É bom que 

existam mais cursos destes 

pois ganharam um cliente 

certo.” 

Maria Fernanda Barbosa
55 anos, domestica, 
moradora 
em Paços de Ferreira:

“Para os jovens é fácil, mas 

para nós é mais complica-

do. A nossa formadora teve 

muita paciência. Ainda 

não sei enviar um email 

nem coscuvilhar (risos) pe-

lo skype com os nossos fa-

miliares que estão emigra-

dos. Pedimos à formadora 

para falar com o presidente 

da Fundação no sentido de 

continuar o nosso curso. 

Porque isto agora foi só 

iniciação.” 
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opinião/sociedade

O 
final de cada 
é ano é por 
natureza o 
momento 

ideal para fazer um Balan-
ço de como correu o ano 
que termina e projetar o 
novo ano.

Para fazer a projeção 
do novo ano, a elaboração 
de um Orçamento é um 
documento muito impor-
tante. Infelizmente é um 
documento que como só 
tem obrigatoriedade legal 
para as entidades públi-
cas, ainda é muito pouco 
u s a d o  p e l a s  e m p re s a s 
privadas,  sobretudo as 

Por
ALEXANdRE 
ALMEidA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

ALEXANdRE 
ALMEidA

Revisor Oficial de Contas

A importância dos orçamentos
PME- Pequenas e Médias 
Empresas.

De facto, todos nós ou-
vimos falar nesta altura do 
ano do Orçamento do Es-
tado para 2016, no Orça-
mento das Câmaras Muni-
cipais para 2016 e nos Or-
ç a m e n t o s  d a s  v á r i a s 
Freguesias para 2016.

O Orçamento para estas 
entidades públicas é funda-
mental para que todos nós 
tenhamos uma indicação 
de qual a receita previsível 
dessas entidades e de onde 
é que se espera obter essas 
receitas e também como é 
que essas receitas serão 
aplicadas ao longo do ano, 
repartidas por receitas cor-
rentes, aquelas destinadas 
ao pagamento dos funcio-
nários, das despesas nor-
mais de funcionamento e 
também em despesas de 
capital, isto é, a realização 
de investimentos.

O Orçamento será funda-
mental ao longo do ano, para 
que se possa aferir os desvios 
que se estão a registar, quer 
ao nível da receita, quer ao 
nível da despesa e poder a to-
do o tempo proceder a medi-
das corretivas, quer de um 
lado quer do outro.

Ora, este instrumento 
de gestão não é muito usa-
do nas empresas privadas, 
sobretudo nas PME. Apesar 
da extrema importância 
que poderiam ter para es-
tas empresas, todos sabe-
mos que as PME primeiro 
dão prioridade a peças 
contabilísticas que por lei 
estão obrigadas a ter, e só 
depois é que preparam ou-
tras não obrigatórias, ape-
sar da extrema utilidade 
que poderiam ter. Tal com-
preende-se pelo facto de as 
PME não terem, na maioria 
dos casos, meios humanos 
suficientes para tal.

De qualquer forma gos-
taria de chamar atenção pa-
ra a importância deste ins-
trumento de gestão para 
uma PME. Todos nós sabe-
mos que qualquer empresa 
tem determinados custos 
fixos, como sejam, os seus 
custos com pessoal, rendas 
das suas instalações, com-
promissos com emprésti-
mos contraídos, etc. Logo, 
qualquer PME sabe que tem 
um determinado ponto crí-
tico de vendas, um valor 
abaixo do qual, entra numa 
situação de prejuízos e tem 
que tomar medidas correti-
vas. Ora, aqui entra a im-
portância de ter um orça-
mento para o ano seguinte e 
ir acompanhando a concre-
tização do projetado nesse 
orçamento, quer do lado da 
receita, quer do lado da 
despesa.

Do lado da despesa, se a 
empresa tiver estimado de-

terminado nível de custos e 
estiver a ter um nível de cus-
tos superior ao projetado, 
tem que analisar a razão dis-
so estar a acontecer. Se tal es-
tá a acontecer porque o nível 
de vendas e como tal o nível 
de receitas da empresa tam-
bém está a aumentar, tudo 
bem, é normal. Se por outro 
lado, o nível dos custos está a 
ser superior ao estimado, 
num contexto em que as 
vendas não estão a subir, en-
tão há que tomar medidas 
corretivas.

Do lado das receitas, o 
orçamento é também mui-
to importante. Todos nós 
sabemos que as  vendas 
podem variar para mais ou 
para menos, não só por ra-
zões que nós controlamos, 
mas por razões que nos 
são alheias, por exemplo, 
melhor ou pior desempe-
nho dos nossos concor-
rentes, ou até uma conjun-

tura económica mais ou 
menos adversa. Ora se ti-
vermos um orçamento e se 
formos rapidamente aler-
tados para uma quebra 
não suportável das ven-
das, rapidamente a empre-
sa terá a noção que terá de 
atuar ao nível da redução 
dos seus custos fixos.

Votos de um Feliz Natal 
a todos e um ano de 2016 
cheio de coisas positivas.

“o orçamento se-
rá fundamental ao 
longo do ano, para 
que se possa aferir 

os desvios que se es-
tão a registar, quer 
ao nível da receita, 

quer ao nível da des-
pesa e poder a todo 
o tempo proceder a 

medidas corretivas, 
quer de um lado 

quer do outro”.

foToLEgENdA

Cabazes de Natal
A Associação Nossa Senhora dos Remédios, Obra do Bem Fazer distribuiu, na passa-

da quarta-feira, 16 de dezembro, 60 cabazes de natal por outras tantas famílias caren-

ciadas. O cabaz, ao qual não faltava o bacalhau, continha produtos de primeira neces-

sidade fornecidos pelo Banco Alimentar.

António Orlando | texto

A arte dos alunos da Es-
cola Básica nº2 de Paredes 
passou, desde o dia 15 de 
dezembro, a decorar a mon-
tra de um estabelecimento 
comercial localizado na ci-
dade sede do concelho. As 
crianças foram desafiadas 
pela administração de uma 
imobiliária a elaborar um 
desenho em formato A4 

Decorar a montra
com arte escolar do 1º ciclo

com uma casa. “A ideia era 
quanto mais simples me-
lhor. O objetivo era promo-
ver a aproximação da esco-
la à comunidade”, explica 
António Borges, adminis-
trador da Triple House.

A turma do 4º ano foi a e 
como prémio especial assis-
tiu à decoração da montra 
com os seus desenhos im-
pressos em vinil autocolante. 
As restantes turmas da esco-
la que também participaram 

Leonor Ferreira 
Aluna 4º ano
Desenhei a casa onde gos-
tava de viver. É uma casa 
grande com terraço para 
brincar. 

João Sousa 
Aluno 4º ano: 
“O meu desenho é uma 
casa grande, porque que-
ro ter muitos filhos.”

no desafio foram presentea-
das com brindes. Houve ain-
da lugar a lanche convívio. 

O resultado da imagi-
nação e saber na arte dos 
pequenos artistas da Es-
cola Básica nº2 de Pare-
des está à vista de quem 
passa pelo Edifício do Elé-
trico, junto aos Bombei-
ro s  d e  P a re d e s .  B a s t a 
olhar para a montra e ca-
sar-se com o natal da Tri-
ple House. 
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necrologia

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

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

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

Gerência de

Miguel Teixeira do Couto

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ERNESTO DA SILVA E SOUSAFaleceu 
no dia 14 dezembro, com 60 anos.

Era natural de Cete-Paredes e residente no Largo 
de Ramos, nº 14  – Baltar, Paredes. Era casado 
com Maria Helena Rodrigues Teixeira.

AGRADECIMENTOA sua família vem por este meio muito 
sensibilizada agradecer a todas as pessoas de suas relações e 
amizades que se dignaram a comparecer no funeral e missa 
de 7.º dia do seu saudoso extinto ou que de qualquer outro 
modo lhes manifestou o seu pesar, pedindo desculpa por 
qualquer falta involuntariamente cometida.

A FAMÍLIAFunerária Cardoso Silva Unipessoal Lda. – Baltar- 
Paredes.

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9-Pedrouços-Loja Baltar 
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 | Tlm. 963 313 313

BALTAR

FALECEU

JOAQUIM CARDOSO DE QUEIRÓS
Faleceu no dia 26 novembro, com 65 anos.
Era natural de Santo Isidoro - Marco de Cana-
veses e residente na  Travessa do Cabo, nº 26 
Vandoma, Paredes.

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

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

Sede: Rua Tratado de Tordesilhas, nº 9-Pedrouços-Loja Baltar
Av. Bombeiros Voluntários, 1448 |  Tlm. 963 313 313

VANDOMA

FALECEU

ALBINA GORITO DOS SANTOS
Faleceu no dia 15 de dezembro, com 84 anos. Era 
natural de Ramalde – Porto e residente na Rua 
Casa de Bragança nº 621- Baltar, Paredes. Era 
viúva de Domingos da Costa Pinto.

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

A FAMÍLIA
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco Teixeira 
do Couto) – Madalena / Lordelo e Paredes Telf. 255 776 231 / 224 

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

FALECEU

ANTÓNIO RODRIGUES
Faleceu no dia 3 de dezembro, com 83 anos. Era 
natural de Irivo-Penafiel e residente na Av. do Car-
dal nº 675 - Cete, Paredes. Era casado com Ana 
da Rocha Pinto.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, 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 funeral, bem 
como na missa de 7º dia ou que de outro modo lhes manifesta-
ram o seu apreço, pedindo desculpa por qualquer falta involunta-
riamente 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
CETE

FALECEU

JOSÉ MOREIRA DA CUNHA
Faleceu no dia 12 de dezembro, com 73 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na 
Av. 13 de Maio nº 1928 A - Duas Igrejas, Paredes. 
Era casado com Maria Ribeiro de Brito.                                                                                                        

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genro, netos, e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimen-
to 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
DUAS IGREJAS PAREDES

FALECEU

LOURENÇA ROSA SOARES 
MONTEIRO DE AGUIAR
Faleceu no dia 26 de novembro, com 92 anos. Era 
natural de Matosinhos e residente na Rua Imacu-
lado Coração de Maria, nº 94 - Irivo, Penafiel. Era 

viúva de Joaquim Rodrigues Costa

AGRADECIMENTO
Seus filhos, noras, 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 18
IRIVO PENAFIEL

FALECEU

LUÍS MENDES RIBEIRO
Faleceu no dia 12 de dezembro, com 66 anos. Era 
natural São Gonçalo-Amarante e residente na 
Rua Cimo de Vila nº 96 - Paço de Sousa, Penafiel. 
Era casado com Maria Ferreira Magalhães.  

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, nora, genros netos, e demais família, vêm 
por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas 
que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e 
amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimen-
to 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 18
PAÇOS DE SOUSA

FALECEU

MANUEL COELHO
DE LEMOS BARROS
Faleceu no dia 5 de dezembro, com 67 anos. Era 
natural de Lordelo-Paredes e residente na Estra-

da Nacional 209, nº 5448 - Lordelo, Paredes. Era casado com 
Elsa Maria de Araújo Laranjeiro dos Reis Barros.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, netos, e demais família, vêm por este 
meio, extremamente sensibilizados e na impossibilidade de o 
fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que se asso-
ciaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que lhes 
foram endereçadas aquando do falecimento e nas exéquias fú-
nebres ou que de outro 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
LORDELO

FALECEU

FELICIDADE AUGUSTA
Faleceu no dia 2 de dezembro, com 86 anos. 
Era natural de Guilhufe - Penafiel e residente 
em Bitarães, Paredes. Era viúva de Joaquim de 
Oliveira Pinto.

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 involuntaria-
mente cometida.

A FAMÍLIA
Funerária Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
BITARÃES
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Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

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

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?

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

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

Reparação e venda de eletrodomésticos

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

MICHELIN GOODYEARPIRELLI BRIDGESTONE

Campanha
Pneus

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

PNEUS USADOS DESDE 12.5 €

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

T2 duplex, Novo
2010 PAREdES-CENTRo

119.500,00  Negociável

Área bruta 145 m2, certificação energética A+,  paineis 

solares, aquecimento central, cozinha totalmente 

equipada, 2 varandas, zona social,  garagem c/ câma-

ras de vigilância 2 carros. 

Possibilidade de incluir mobilia.

Tlm 96 5055 735

Alugo / Arrendo

Loja com 120m2, no centro da Cidade de Paredes, 

Licenciada. Para comércio, serviços e indústria 

hoteleira (café, bar, restaurante, pastelaria, etc).

Com ar condicionado, pavimento em granitos, 

estores electricos  de alta segurança, 

pronta a laborar e ocupar.

 

Trata o próprio

 917559296 / 918649567

FALECEU

FERNANDO DA ROCHA BESSA
Faleceu no dia 13 de dezembro, com 70 anos. 
Era natural de Castelões de Cepeda - Paredes 
e residente em Beire, Paredes. Era casado com 
Maria José Pereira da Cunha

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada 
e na impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer 
a todas as pessoas que se associaram à sua dor e pelas 
provas de carinho e amizade que lhes foram endereçadas 
aquando do 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 Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
BEIRE

FALECEU

MAXIMINO BARBOSA RIBEIRO
Faleceu no dia 8 de dezembro, com 78 anos. Era 
natural e residente na freguesia de Gondalães, 
Paredes. Era casado com Maria Amélia de Sousa 

Carvalho.

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 Santos de Beire, Paredes (Gerente Fernando Santos) 

Telf. 255782338 - 919740349
GONDALÃES

Aos familiares de todos os falecidos
"oprogressodePAREDES" apresenta sentidas condolências
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