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PS aprova auditoria à junta 
de Cete e entrega análise 
das contas à empresa 
“Alexandre Almeida SroC” 
Polémica. O presidente de junta Tomás Correia eleito pelo PSD denuncia “conflito ético gritante do 
vereador do PS” e barrou a entrada à auditora. PÁG.8

natal em Paredes 
sem iluminação 

Paroquianos 
não querem pagar 
indemnização à família 
Paulo Sérgio

Sobrosa, “mais que uma 
equipa, uma família” na 
luta pela manutenção na 
1ª Divisão da AFP DESPORtO

Comércio. As ruas da cidade de Paredes na quadra 
natalícia que se avizinha não vão ser iluminadas por 
dificuldades financeiras da Associação Empresarial. 
Os funcionários estão com quatro meses de salários 
em atraso. PÁGS.12 e 13

Sentença. O Tribunal condenou a Paróquia de 
Paredes ao pagamento de uma indemnização à famí-
lia do menino que morreu atingido pelo ramo de 
uma árvore plantada no Adro da Igreja. PÁG.5

Câmara de Paredes volta a anunciar 
Parque de Estacionamento  Subterrâneo
mobilidade. A infraestrutura será preferencialmente construída no 
parque José Guilherme mas, em alternativa, poderá ser deslocada 
para a rotunda de acesso à A4, junto ao CC Vale do Sousa. PÁG.6
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Jovem de Lordelo 
escancarou a porta
do The Voice com 
“Time is running out” 
música. Emanuel Neves está a agitar o programa televisivo de talentos 
The Voice Portugal.

Interpretando a musica 
“Time is running out” da 
banda britânica, Muse, 

Emanuel Neves, um pare-
dense de 22 anos, arrebatou 
o júri do programa da RTP1 
que o convocou para as ba-
talhas que se seguem. “Ado-
ro Muse. Acho que é geral. 
Mesmo quem não gosta, de 
certeza que reconhece o 
enorme talento. E sem os 
Muse não era o que sou ho-
je”, confessou ao Progresso 
de Paredes.

Emanuel que frequen-
tou a escola secundária de 
Vilela, faz parte da equipa 
de Aurea. “Na próxima fase, 
seguem-se as batalhas, vou 
lutar com outro concorren-
te da equipa da Aurea e só 
pode passar um. Está a cor-
rer bem. É uma experiência 
única poder conviver com 
pessoas que têm o mesmo 
talento que eu e acima de 
tudo é incrível sermos aju-
dados pelos mentores e to-

António Orlando | texto
dos os professores que te-
mos na equipa do The Voi-
ce. Sinto-me muito bem”, 
explicou ao Progresso, este 
jovem de Lordelo, estudan-
te, a frequentar o último 
ano do mestrado em enge-
nharia eletrotécnica e com-
putadores na Faculdade de 
Engenharia da Universida-
de do Porto. 

Deu os primeiros passos 
na música no seu primeiro 
ano de catequese. Estavam 
a gravar uma música em 
grupo e a pessoa responsá-
vel pela gravação reparou 
na voz de Emanuel e colo-
cou-o à frente porque can-
tava bem. Já mais a sério, há 
6 anos, começou a cantar 
em vários concursos regio-
nais e alguns concertos. 
Chegou a ter aulas de canto 
durante um ano. Tem uma 
banda, e é nos ensaios e no 
estúdio pessoal (em casa) 
que costuma cantar.

Esta é a segunda expe-
riência de Emanuel em 
concursos de jovens talen-
tos. A primeira aconteceu 

no Factor X, a que o próprio 
não atribui grande signifi-
cado. “Considero a minha 
passagem pelo Factor X 
meramente pontual”. 

Os seus géneros musi-
cais favoritos são o Rock, 
Rock Alternativo e Pop Ro-
ck. Os artistas com que mais 
se identifica são Bon Jovi, 
Matt Bellamy (Muse) e Ja-
red Leto (30 seconds to 
Mars). As bandas favoritas 
s ã o  M u s e ,  B o n  J o v i  e 
Scorpions.

À pergunta se ser musi-
co é um objetivo ou um pas-
satempo, o jovem pareden-
se atira de pronto: “Ainda 
não sou músico. Digamos 
que sou um pseudo-artista. 
A música para mim é pai-
xão que, como é evidente, 
se tornou num objetivo de 
vida. Passatempo não. É de-
masiado importante para 
mim para considerar um 
passatempo. Aliás, muitas 
vezes penso no que seria de 
mim se não soubesse can-
tar. Não seria bom com cer-
teza”, conclui.

Editorial

tartarugas, fábulas
e o eventual futuro governo

A 
lentidão da procu-
ra da solução go-
vernativa em Por-
tugal lembrou-me 

a tartaruga e o simbolismo da 
múltipla presença deste animal 
n a s  f á b u l a s  t r a d i c i o n a i s  e 
modernas. 

Procurava uma fabulosa ale-
goria para abrilhantar o meu edi-
torial mas esbarrei na dificulda-
de da decisão de qual das histó-
r i a s  m e l h o r  s e r v i r i a  p a r a 
entrever o nosso futuro coletivo. 

Peço, por isso, ajuda ao leitor.
Primeira candidata: A tartaru-

ga e o escorpião
Um escorpião, que não sabia 

nadar, pediu a uma tartaruga que 
o levasse às costas para a outra 
margem de um rio. -Estás louco? - 
disse a tartaruga - Tu vais-me pi-
c a r,  e  s e  e u  e s t ive r  a  n a d a r, 
afogo-me.

- Mas porque o faria - respon-
deu o escorpião - se eu te picasse, 
e tu te afogasses, eu afundar-me- 
-ia contigo! - Tens razão - excla-
mou a tartaruga – Podes subir.

E o escorpião subiu. Mas a 
meio da travessia do rio deu uma 
venenosa picada na tartaruga.

Surpresa e prestes a afogar-se 
a tartaruga disse ao escorpião: 
“Seu louco! Tu próprio disseste 
que não faria qualquer sentido 
picares-me: Então porque o fizes-
t e?  A g o r a  a f o g a r - n o s - e m o s 
juntos”.

- Não tem nada a ver com lógi-
ca ou loucura - disse o escorpião - 
É da minha natureza.

Segunda candidata: A tartaru-
ga e as águias

Uma águia apanhou uma tar-
taruga. Mas, embora faminta, não 
a conseguia comer uma vez que, 

Por
VASCO
RIBEIRO
Diretor

na eminência do perigo, a tartaru-
ga se encolhia na sua concha e 
não havia bico ou garras que pu-
dessem romper essa barreira. 

Ao vê-la assim, frustrada, ou-
tra águia, mais matreira, disse-
lhe: A presa é boa, minha filha, 
carne de tartaruga é pitéu delica-
do; mas nunca poderás pôr-lhe o 
bico se eu não te ajudar.

- Então ajuda-me, e ficas com 
metade da presa – respondeu a 
primeira águia.

- Combinado; Faz assim: sobe o 
mais alto que puderes nas nu-
vens; lá de cima deixa cair a tarta-
ruga e a concha quebrar-se-á. Dito 
e feito: a pobre tartaruga, sem de-
fesa contra tamanha queda, foi o 
almoço de ambas as águias.

Terceira candidata: A tartaru-
ga e o poste

Um jovem conversa com o seu 
avô de quem ouve a seguinte sen-
tença: Os governantes são como 
as tartarugas em cima de um 
poste...

- Mas o que significa uma tarta-
ruga em cima de um poste? – per-
gunta o neto. 

- É quando se vai por uma es-
trada e se vê um poste e lá em ci-
ma há uma tartaruga a tentar 
equilibrar-se. Isso é que é uma 
tartaruga em cima de um poste.

Diante da cara de interrogação 
do neto, o avô acrescentou:

- Tu não entendes como é que 
a tartaruga lá chegou;

- Tu sabes que ela não subiu 
para cima do poste sozinha;

- Tu sabes que ela não deveria, 
nem poderia, lá estar;

- Tu sabes que ela não vai fazer 
absolutamente nada enquanto lá 
estiver;

- E tu não entendes porque a 
colocaram lá.

Por isso, concluiu o avô, tudo o 
que temos a fazer é ajudar a tarta-
ruga a descer do poste e provi-
denciar para que nunca mais su-
ba, pois lá em cima, definitiva-
mente, não é o seu lugar!



3Sexta-feira 20 de Novembro de  2015  oprogressodePAREDES

sociedade

Pontos de Vista
A diabetes e a visão

N
o passado 
d i a  1 4  d e 
Novem-
b r o  a s s i -

nalou-se o dia mundial 
da Diabetes. Para assina-
lar esta data resolvi tra-
zer a este espaço este te-
ma pois a diabetes tem 
repercussões importan-
tes na visão e afeta cada 
ve z  m a i s  a  p op u l a çã o 
Portuguesa.

O relatório anual do 
Observatório Nacional 
da Diabetes – “Diabetes: 
Factos e Números” mos-
tra que no ano de 2013 a 
prevalência estimada da 
Diabetes na população 
portuguesa com idades 
compreendidas entre os 
2 0  e  o s  7 9  a n o s  fo i  d e 
13,0%, ou seja, mais de 1 
milhão de portugueses 
neste grupo etário tem 
Diabetes.

De entre os vários ór-
gãos afetados pela diabe-
tes o olho é um dos que 
sofre maiores complica-
ções. É frequente a dimi-
nuição da sensibilidade 
da córnea com propen-
são para o aparecimento 
de queratites, úlceras e 
defeitos epiteliais persis-
tentes. A catarata é 4 ve-
ze s mais frequente no 
diabético sendo que o 
risco aumenta com a du-
ração da doença e com o 
mau controlo metabóli-
co. Para além da catarata, 
o cristalino pode tam-
bém ser afetado por va-
riações rápidas dos ní-
veis de glicemia causan-
do visão desfocada por 
alterações da graduação. 
Este facto torna funda-
mental obter informa-

ções precisas sobre a taxa 
de glicemia do paciente 
antes de prescrever ócu-
los.  A Diabete s produz 
t a m b é m  a lte raçõ e s  no 
processo de escoamento 
do humor aquoso, o que 
au m e nt a  a  p re s s ã o  i n-
t ra o c u l a r  p rovo ca n do 
glaucoma secundário. No 
entanto, a consequência 
mais grave é a retinopatia 
diabética. 

A retinopatia diabéti-
ca é a 5ª causa de ceguei-
ra sendo responsável por 
4,8% dos casos de ceguei-
ra no mundo. 

Os principais sintomas 
da retinopatia diabética 
são: visão turva (pode no-
tar maior dificuldade a 
ler ou a conduzir, e pode 
começar a sentir dificul-
dade em reconhecer as 
pessoas); pontos negros 
ou flutuantes no campo 
de visão (moscas ou teias 
de aranha); flashes de lu-
zes e perda súbita da vi-
são. No entanto, a maioria 
dos doentes com retino-
patia diabética não sente 
nenhuma alteração vi-
sual até a doença já estar 
muito avançada, sendo 
muitas veze s tarde de-
mais para recuperar a vi-
são perdida. Por esta ra-
zão é de extrema impor-
t â n c i a  fa z e r  o  ra st re i o 
para esta patologia, per-
mitindo deste modo que 
sejam adotadas as medi-
das necessárias para evi-
tar que a doença avance e 
que a visão seja afetada 
de forma irreversível.

Todos os diabéticos 
devem fazer anualmente 
um exame ocular para 
rastreio de retinopatia 
d i a b é t i c a .  O s  d o e n t e s 
com diabetes tipo 1 de-
vem começar o rastreio 
anual 3 a 5 anos depois do 
d i a g n ó s t i c o .  D o e n t e s 
com diabetes tipo 2 de-
vem começar os exames 
a n u a i s  l o g o  a p ó s  o 
diagnóstico.

Por
JorgE
JorgE

Professor Universitário

jorge@fisica.uminho.pt

JorgE
JorgE

Federação Portuguesa de Ténis 
de Mesa promove Carlos 
Fagundes a vice-Presidente
Dirigismo. Carlos Fagundes é o novo vice-presidente da Federação Portuguesa de Ténis de 
Mesa. O paredense foi cooptado para a direção de Pedro Moura.

A nomeação de Car-
los Fagundes de-
corre da necessida-

de de restruturação da dire-
ção federativa após três 
membros da atual direção, 
por razões pessoais, terem 
abdicado dos respetivos 
cargos. 

A decisão de cooptação 
de Carlos Fagundes foi tor-
nada pública, no passado 
dia cinco, através de comu-
nicado. “Ainda não houve 
nenhuma reunião e como 
tal as minhas funções na Fe-
deração ainda não estão 
definidas”, explicou, ao Pro-
gresso, Carlos Fagundes. 

Satisfeito com o novo de-
safio, Carlos Fagundes, não 
pretende porém dar exage-
rada importância ao cargo 
que agora passará a desem-
penhar. “A minha nomea-
ção é uma espécie de um 
chamamento de alguém 
para uma causa – ténis de 
mesa –  à qual estou ligado 
há mais de 30 anos que, 
num momento como este, 
não podia dizer não. Não se 
trata de uma situação da 
qual possa tirar algum pro-
veito mas, com a minha ex-
periência, tentar acrescen-
tar mais qualquer coisa a 
um projeto federativo que 
começa a ter alguma proje-
ç ã o  e m  P o r t u g a l ” , 
considera. 

Carlos Fagundes é da 
opinião que a modalidade, 
em Portugal, vive um dos 
melhores momentos de 
sempre. Em termos euro-
peus a par da Alemanha, 
Portugal é uma das maiores 
p otê nc i a s  e  e m  te r mos 
mundiais começa a formar-
se como um sério candida-

António Orlando | texto

to a medalhas nos Jogos 
Olímpicos. “Houve um pro-
gresso significativo nos últi-
mos Jogos Olímpicos, a vi-
tória no Campeonato da 
Europa que decorreu em 
Lisboa. Se calhar falta uma 
maior sensibilidade por 
parte da comunicação so-
cial para o fenómeno”.   Fa-
gundes acredita que 2016 
“vai ser um ano muito forte 
no ténis de mesa”, em que 
se vai ouvir falar da modali-
dade, “ainda que a reboque 
dos jogos Olímpicos”. 

O novo vice-presidente 
da Federação Portuguesa 
de Ténis de Mesa foi atleta 
de alta competição e treina-
dor da modalidade. Porém 
a vida profissional tomou 
outro rumo. É quadro da pe-
trolífera Galp. Ainda assim 
continua ligado à modali-
dade, mas sublinha, “ape-
nas na vertente amadora”, 
através do Távola de Caste-
lões de Cepeda. “Faço muita 
questão de colaborar com 
este projeto de Paredes, mi-
nha terra natal”, faz notar. 

A época ainda está a fa-
zer os “primeiros serviços”. 
“Estamos a participar com a 
equipa sénior na II Divisão 
Nacional, na série Norte, que 
apesar de não ser um cam-
peonato profissional, acaba 
por ter alguma projeção na-
cional”, explica Fagundes. 
Com cinco jornadas, o Távo-
la de Castelões de Cepeda, 
soma uma derrota e quatro 
vitórias. “Temos um jogo a 
menos. Num campeonato 
com 10 equipas, estamos 
em 3º lugar”, conclui. 
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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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CESPU festejou 33º aniversário 
enaltecendo o reconhecimento internacional

A C o o p e r a t i v a  d e 
E nsino Superior 
Politécnico e Uni-

versitário (CESPU) assina-
lou na passada segunda-
feira o seu 33º aniversário, 
com a boa nova de os alu-
nos licenciados de Ciên-
cias Biomédicas da CESPU 
terem ingressado, este ano 
letivo, em Medicina, em 
Madrid. As boas noticias 
estenderam-se ao recorde 
de maior número de alu-
nos internacionais que 
escolheram a CESPU co-
mo primeira opção. Cerca 
de meia centena de novos 
estudantes, de licenciatu-
ras, são de fora do país. 

“A CESPU tem sabido rein-
ventar-se, adaptar-se às exi-
gências do mercado e res-
ponder às expetativas dos 
profissionais. Só assim con-
seguimos, mais de três déca-
das depois, continuar a mar-
car pontos no panorama do 
ensino e da investigação em 
Portugal”, adianta o presi-
dente da CESPU, António Al-
meida Dias. 

A CESPU foi constituída 
em 1982 com a missão de 
promover o ensino, a investi-
gação científica e a prestação 
de serviços à comunidade. 
Dotada de forte componente 
prática, a instituição hoje ofe-
rece mais de 40 cursos de li-

cenciatura, mestrado, douto-
ramento e mais de 30 cursos 
de pós-graduação.

Na investigação, os res-
ponsáveis da CESPU salien-
tam o projeto Blue Stain de-
senvolvido pela startup Tar-

geTalent que venceu o 1º 
Prémio do Concurso de Em-
preendedorismo Acredita 
Portugal 2015 na categoria de 
Alta Tecnologia, o 1º Prémio 
Jovem Empreendedor 2014 
atribuído pela ANJE e 1º Pré-

mio na categoria do “Plano 
de Negócio 2014” da Arrisca 
C. A comemoração do ani-
versário, no Campus Univer-
sitário de Gandra foi aprovei-
tada pela CESPU para home-
n a ge a r  D.  Jo rge  O r t i ga , 

Arcebispo de Braga e para a 
entrega de Bolsas de Forma-
ção aos melhores alunos que 
terminaram o curso no ano 
letivo 2014-2015 e entrega de 
Prémios aos melhores alu-
nos da CESPU.
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Paroquianos de Paredes 
não querem pagar 
indemnização à família 
do malogrado Paulo Sérgio
Sentença. O caso aconteceu em fevereiro de 2010 e, agora, a sentença 
estipula o valor indemnizatório de 155 mil euros. A comunidade paro-
quial está incrédula

O Tribunal de Penafiel 
condenou a Paró-
quia de Paredes ao 

pagamento de uma indem-
nização à família do menino 
que morreu atingido pelo 
ramo de uma árvore planta-
da no Adro da Igreja. 

Ninguém quer dar a ca-
ra mas, de forma anónima, 
são vários os paroquianos 
que não calam a revolta pe-
la decisão judicial culpan-
do sobretudo os pais do 
malogrado Paulo Sérgio 
por ter ido com o caso para 
os tribunais. “Não está em 
causa a dor que representa 
a perda de um filho”, ressal-
vam, “mas não se pode dei-
xar as crianças fazer aquilo 
que eles querem. Não se 
pode permitir tudo”, desa-
bafa uma jovem mulher 
que tinha acabado de colo-
car um ramo de flores no 
interior da Igreja. “Eles, os 
pais, com isto vão perder 
muito…respeito”, 
acrescenta.

Cá fora, um casal de ido-
sos, dirigindo-se de passo 
acelerado para o templo 
religioso, diz não querer fa-
lar, apenas que “não con-
corda com a sentença” e 
que “o senhor padre deve 
recorrer. Não devemos pa-
gar nada”, diz a mulher, pu-
xando o marido pelo braço. 
Ao lado uma ex-catequista 
considerava que os pais 
“estes e todos os outros têm 
que ser responsáveis pelos 
filhos. Não se pode deixar 
os meninos e virar as cos-
t a s .  H á  q u e  m a n t e r 
vigilância”. 

O  a s s u nto  é  te m a  de 

António Orlando | texto
conversa em cada celebra-
ção religiosa na igreja de 
Paredes. Regra geral nin-
guém concorda com a de-
cisão do juiz e são da opi-
nião que a sentença deve 
ser submetida à aprecia-
ção dos juízes desembar-
gadores do Tribunal da 
Relação do Porto. 

Segundo o Tribunal de 
Penafiel, na sentença que 
proferiu, a Paróquia “omi-
tiu o seu dever de vigilân-
cia e manutenção da Tília 
que era pertença ao seu 
património arbóreo”.

O acidente aconteceu 
num dia em que os ventos 
ultrapassaram os cem qui-
lómetros por hora. Nesse 
mesmo sábado, cerca de 
cem crianças juntaram-se 

no adro da igreja de Pare-
des à espera do início da 
catequese, mas nem o mau 
tempo que se fazia sentir 
impediu “quatro ou cinco” 
rapazes de jogar à bola. Um 
deles era Paulo Sérgio que, 
de repente, foi atingido por 
um ramo de uma árvore 
com mais de cem anos e 
que estava plantada no jar-
dim do adro.

Os pais não se confor-
m a r a m  c o m  a  m o r t e  e 
avançaram com um pedi-
do de indemnização à Fá-
brica da Igreja Paroquial. 
Alegaram que a centenária 
Tília era propriedade da 
Paróquia e que o ramo par-
tiu, sobretudo, devido à fal-
ta de “tratamento, conser-
vação e fiscalização”.
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A concessão do estacionamento 
à superfície abrange os seguintes arruamentos:

1- Rua Dr. José Mendes Moreira

2- Rua Vitorino Leão Ramos

3- Rua de Timor

4- Rua dos Desportos

5- Avenida da República

6- Praça Capitão Torres Meireles

7- Avenida Padre Moreira das Neves

8- Avenida Comendador Abílio Seabra

9- Rua Combatentes do Ultramar

10- Rua Dr. António Rangel

11- Rua do Calvário

12- Rua Dr. José Firmino

13- Rua 1º Dezembro

14- Rua Dr. José Barbosa Leão

15- Rua Dr. António Moreira Cabral

16- Rua Elias Moreira Neto

17- Rua Serpa Pinto

18- Av. Bombeiros Voluntários

19- Av. Dr. Francisco Sá Carneiro

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

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

♦ PNEUS ♦ ALINHAMENTO DIRECÇÃO ♦ EQUILIBRAGEM  DE RODAS
Lubrifi cantes

PUB

PUB

guloseimasecompanhia1@gmail.com

www.guloseimasecompanhia.com

Av. da República, 217    |    4580-193 PAREDES
T. 255 107 622    TM. 919 332 499    |    918 030 592

babettefiliz romeu redlimona

Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas
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Câmara de Paredes volta a anunciar Parque de 
Estacionamento Subterrâneo no centro da cidade
mobilidade. A infraestrutura será preferencialmente construída no subsolo do parque José Guilherme mas, em al-
ternativa, o parque de estacionamento poderá ser deslocado para a zona da rotunda de acesso à A4, junto ao Centro 
Comercial Vale do Sousa. 

A Câmara de Pare-
des abriu um con-
curso limitado pa-

ra a construção de um par-
que de estacionamento 
subterrâneo na cidade de 
sede do concelho. 

O presidente da câmara 
de Paredes, autor da pro-
posta, assegura ter dois in-
teressados na concessão, 
sendo que a vontade de 
pelo menos um dos inte-
ressados é que o Parque 
Subterrâneo seja construí-
do à saída da A4 porque 
entende que ali a infraes-
trutura seria mais rentável. 
“É uma proposta que anali-
saremos. A ideia é que se-
jam criadas as condições 
para trazer as pessoas para 
o centro da cidade. Se as 

António Orlando | texto
propostas tiverem valor 
idêntico, prefiro, claramen-
te, que o parque seja cons-
truído junto ao Tribunal”, 
explicou o autarca em reu-
nião de Câmara aludindo 
ao Parque José Guilherme.   

O curioso é que nas pro-
ximidades da referida ro-
tunda já existe um parque 
de estacionamento subter-
râneo com 120 lugares de 
aparcamento coletivo, no 
caso, no edifício do Elétri-
co. Porém o proprietário, 
nunca chegou abrir o esta-
cionamento ao público por 
falta de rentabilidade. Há 
cerca de dois anos vendeu
-o à Igreja Universal do Rei-
no de Deus (IURD).

O concurso limitado, 
agora, a ser lançado pela 
autarquia implica também 
a Concessão de Explora-
ção do Estacionamento 

Público de Superfície em 
dezanove arruamentos do 
núcleo central da cidade 
de Paredes. 

Ne ste s  a r r u a m e nto s 
existem um total de 675 lu-
ga re s,  m a n i fe st a me nte 
“poucos” no entendimento 
da Câmara que incluem 
“inequivocamente a ne-
cessidade de ter um maior 
número de lugares de esta-
cionamento, os quais, por 
razões de maior defesa do 
interesse público, deverão 
ser concentrados num de-
terminado local acessível à 
generalidade dos serviços 
públicos, localizado numa 
zona central e pagos”, pode 
l e r - s e  n o  c a d e r n o  d e 
encargos. 

O parque subterrâneo a 
construir terá uma capaci-
dade mínima de 140 luga-
res de aparcamento auto-
móvel para uso público e 
cinco para uso privativo do 
município. O parque terá 
que ter um funcionamento 
m í n i m o  n o s  c i n co  d i a s 
úteis da semana, das 7 ho-
ras às 23 horas podendo, a 
t ít u lo  e xce c i o n a l  e  p o r 
acordo entre as partes, o 
horário ser pontualmente 
alargado.

A Câmara já em tempos 
optou por um procedimen-
to tendente à construção 
de um parque de estacio-

n a m e nt o  s u b t e r râ n e o, 
“pois já àquela data se vis-
lumbrava que à superfície 
não é possível colmatar a 
lacuna de lugares com pro-
ximidade aos centros pre-
tendida, contudo por ra-
zões a que os órgãos muni-
cipais são completamente 
alheios, viria a não se con-
cretizar a construção, ra-
zão pela qual, recentemen-
te se optou pela resolução 
do contrato”, justifica Celso 
Ferreira.  

Aliás, numa das anterio-
res tentativas de constru-

ção do parque subterrâ-
neo, a então vencedora da 
concessão, a Empresa Ca-
sais, chegou a demolir o 
edifício da Junta de Fre-
guesia de Castelões de Ce-
peda, (junto aos Paços do 
Município) em benefício 
da obra que nunca chegou 
a construir, embora reco-
lhesse o dinheiro do esta-
cionamento dos paquíme-
tros espalhados à superfí-
cie da cidade de Paredes. A 
autarquia mais tarde aca-
baria por optar pela resolu-
ção da concessão.

O ra  co m o  o s  p re s s u -
postos da falta de estacio-
n a m e nto  s e  m a ntê m ,  a 
Câmara diz que recente-
mente foi feito um estudo 
de viabilidade económica 
e ter-se-á concluído pela 
viabilidade da insfraes-
trura desde que: seja feita 
em regime de concessão 
de exploração dos esta-
cionamentos de superfí-
cie por um período de 20 
anos, com a contrapartida 
da construção e explora-
ção de um parque de esta-
cionamento subterrâneo, 
na zona central da cidade; 
neste último equipamen-
to a concessão vigorará 
p o r  u m  p e r í o d o  d e  5 0 
anos

A proposta de autoria 
do presidente da Câmara 
vai agora ser submetida à 
autorização da Ass em-
bleia Municipal. 

 
EStACIonAr 
À SuPErFÍCIE

Os parquímetros a insta-
lar na zona central da cida-
de ao abrigo da concessão, 
serão dispersos por 19 ar-
ruamentos (ver lista) da 
zona central da cidade, 
num total de 675 lugares, 
além de permitirem o pa-
gamento normal em di-
nheiro são pré-equipados 
com “kit” que permitirá o 
pagamento por Multiban-
co (cartões de débito e de 
crédito). O aparcamento 
automóvel, à superfície, se-
rá taxado entre as 08h00 
às 20h00 nos dias úteis.

A fiscalização, nomea-
damente a aplicação de 
coimas, ficará a cargo do 
vencedor da concessão.
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Vodafone Rally de Portugal teve impacto  
recorde na economia da região
Economia. O impacto económico da edição 49ª do Rally de Portugal 
realizada na Região do Norte resultou num crescimento de 17,9 milhões 
de euros face à edição do ano passado (mais 16,4 por cento). O Rally teve 
o seu primeiro andamento, em Baltar, no Paredes Shakedown. 

O “Estudo do impacto 
do WRC Vodafone 
Rally de Portugal na 

economia do Turismo e For-
mação da imagem dos desti-
nos: Região Norte de Portu-
gal – edição 2015”, apresenta-
do no Porto, revela que o 
Rally teve, este ano, um im-
pacto económico total esti-
mado em 127,4 milhões de 
euros, o que é um valor 
record.

Comparticipada em 85 
por cento por fundos canali-
zados pelo programa opera-
cional ON.2 “O Novo Norte”, a 
49ª edição do Rally de Por-
tugal decorreu na Região do 
Norte depois de 14 anos de 
ausência e abrangeu os mu-
nicípios de Paredes, Ama-
rante, Baião, Caminha, Fafe, 
Guimarães, Lousada, Mato-
sinhos, Mondim de Basto, 
Ponte de Lima, Valongo, Via-
na do Castelo e Vieira do 
Minho.

Elaborado pelo Centro 
Internacional de Investiga-
ção em Território e Turismo 

António Orlando | texto

António Orlando | texto

da Universidade do Algarve 
em parceria com a Universi-
dade do Minho, o “Estudo do 
impacto do WRC Vodafone 
Rally de Portugal” resume os 
principais resultados e con-
sequências da realização, 
em maio passado, da prova 
de 2015 na Região do Norte, 
naquela que foi a edição do 
regresso às origens ao fim de 
14 anos de ausência.

De acordo com o Estudo, 
o WRC Vodafone Rally de 
Portugal – o “maior evento 
desportivo anual realizado 
em Portugal” – “é inequivo-
camente, um veículo de pro-
jecção nacional e interna-
cional de uma boa imagem 
do Norte de Portugal” que 
“gera impactos económicos 
inigualáveis em termos de 
eventos organizados” no 
País.

Os dados revelam que “a 
despesa direta total gerada 
pelo WRC Vodafone Rally 
de Portugal 2015 na econo-
mia do turismo no Norte de 
Portugal, assegurada por 
adeptos e equipas, atingiu os 
65,2 milhões de euros, esta-
belecendo um novo pata-

mar máximo do evento e 
refletindo um acréscimo de 
18,8 por cento face à edição 
de 2014, isto é, mais 10,3 mi-
lhões de euros”.

A receita fiscal proporcio-
nada ao Estado pelo volume 
e tipologia de despesas dos 
adeptos, “com destaque pa-
ra o setor da alimentação e 
bebidas, transportes inter-
nos e alojamento” atinge “os 
24,3 milhões de euros em 
termos de IVA e ISP”.

Na perspetiva da expor-
tação de serviços associa-
dos ao Rally como produto 
turístico, “estima-se que 
46,5 por cento desta despe-
sa direta teve origem não 
nacional, isto é, realizada 
por adeptos não residentes 
em Portugal e cujo motivo 
de visita foi a assistência ao 
Rally”, o que terá gerado 
“um fluxo de exportações 
de turismo no valor ime-
diato de 30,3 milhões de 
euros”.

Além destes impactos, o 
Estudo refere que “a dimen-
são do Rally, associada à ca-
pacidade de projecção da 
(boa) imagem do evento e 

Baltar foi uma das locali-
dades que conseguiu rendi-
mento e projeção graças ao 
WRC Vodafone Rally de 
Portugal. Quem o diz, sem 
hesitar, é Conceição Rosen-
do, presidente da Junta de 
Freguesia. 

A autarca lembra que 
nos dias que antecederam 
a prova houve na localida-
de uma dinâmica muito 

Restauração de Baltar manteve-se aberta 
durante a noite para matar a fome aos espanhóis

grande.  “Na vé spera do 
shakedown de Baltar, hou-
ve café s e re staurante s 
que não encerraram du-
rante a noite, só para dar 
de comer e beber, sobretu-
do aos espanhóis da Gali-
za. Sem sombra de dúvi-
das o rali teve um impacto 
muito grande”, considera 
a autarca. 

A responsável não tem 
dúvidas em considerar que 
eventos do tipo rali de Por-
tugal são um investimento 

que os agentes locais, inclu-
sivé os empresários, “de-
vem apoiar porque acabam 
por ser uma aposta segura. 
Pela nossa parte apoiamos 
dentro das nossas possibili-
dades. Negociamos os ter-
renos e os Irmãos Ribeiro 
com o apoio da câmara, 
abriram e alargaram os tri-
lhos do circuito para os seis 
metros de largura. As in-
fraestruturas já temos, ago-
ra só falta que o rali venha 
cá em competição. A sério”, 

c o n c l u i u ,  C o n c e i ç ã o 
Rosendo.

Cândido Barbosa, verea-
dor com o pelouro do des-
porto da Câmara Municipal 
de Paredes, aquando da 
prova, já tinha destacado ao 
Progresso, o retorno econó-
mico desta iniciativa. A câ-
mara municipal investiu 50 
mil euros, o que foi recupe-
rado pelo valor da bilhetei-
ra e pelos patrocínios. “Foi 
uma aposta ganha e espera-
m o s  q u e  n o s  p róx i m o s 

anos possamos receber o 
rally, com outro shakedown 
ou com uma classificativa, 
o que seria ótimo, uma vez 
que temos excelentes con-

dições para receber um tro-
ço do rally”. Para o vereador 
o trabalho será feito para 
que já no próximo ano se 
possa dar esse passo.

do destino através dos me-
dia, o WRC Vodafone Rally 
de Portugal foi responsável 
por 73,5 milhões espetado-
res”. Os principais mercados 
atingidos foram a Polónia, 
França, Espanha, Finlândia 
e Itália.

Ainda de acordo com o 
Estudo, “a valorização do re-
torno económico pela valo-
rização da projeção do des-
tino entre esta audiência […] 
permite projectar que o 
WRC Vodafone Rally de Por-
tugal 2015 gerou um impac-
to adicional indireto de 62,2 
milhões de euros, dando as-
sim origem a um volume to-
tal de 127,4 milhões de euros 
na economia do turismo e 
imagem do destino.

Carlos Barbosa
Presidente do 
Automóvel Club de Portugal

“Contra factos não há ar-

gumentos. A Região do 

Norte deu uma grande es-

talada em Lisboa, nomea-

damente ao Ministério da 

Economia e ao Turismo 

de Portugal. Este retorno 

record, superior a 127 mi-

lhões de euros, foi, como 

se viu, um péssimo negó-

cio para os incompeten-

tes que estiveram na base 

da recusa em apoiar o 

Rally – Pires de Lima, Mes-

quita Nunes, Cotrim Fi-

gueiredo e Luís Matoso”.

Emídio Gomes 
Presidente da CCDR-N

 “Dos 65 milhões de euros 

em gastos diretos, 55 mi-

lhões derivaram de ex-

portação pura e dura, já 

que foi dinheiro despen-

dido na Região por es-

trangeiros e visitantes ex-

ternos. O grande benefi-

ciário, para além do País 

no seu todo, foi o Gover-

no, que encaixou cerca 

de 24 milhões de euros 

em impostos”.



8 Sexta-feira 20 de Novembro de 2015  oprogressodePAREDES

política

PS aprova auditoria à junta de Cete e entrega análise 
das contas à empresa “Alexandre Almeida SROC” 

Polémica. O presidente de junta Tomás Correia eleito pelo PSD denun-
cia “conflito ético gritante do vereador do PS” e barrou a entrada à audi-
tora. Os socialistas de Cete decidiram fazer eles próprios a auditoria. O 
autarca diz que é ilegal. O assunto ameaça ir parar a tribunal. 

O Presidente da Jun-
ta de Freguesia de 
Cete, Tomás Cor-

reia impediu que uma audi-
tora externa fizesse análise 
às contas daquele órgão 
autárquico. A Auditoria à 
gestão da Junta por uma 
entidade externa foi apro-
vada pela  Assembleia de 
Freguesia (AF) há cerca de 
um ano, a 12 de dezembro 
de 2014 por proposta dos 
eleitos do Partido Socialista 
e abstenção do PSD e CDU, 
mas só agora em meados 
de outubro ia que começar 
a ser realizada. 

António Orlando | texto
Em causa, segundo os 

socialistas de Cete, está a 
alegada falta de inventário 
na contabilidade da Junta 
de Freguesia (JF) bem co-
mo pretensas faturas de te-
lemóveis da junta tidas co-
mo elevadas e uma suposta 
falta de documentação que 
justifique determinados 
pagamentos. Tomás Cor-
reia diz que as acusações 
não têm fundamento, razão 
pela qual o PSD absteve-se 
“para que eles (PS) traba-
lhassem à vontade, embo-
ra”, sublinhe “em institui-
ções públicas só a tutela é 
que pode fazer Auditorias”. 

Para fazer a Auditoria, 
num primeiro momento, os 

socialistas terão feito deslo-
car à junta de Cete Maria 
G.R. uma técnica auditora 
para realizar a análise con-
tabilística. Porém, segundo 
o currículo, a profissional 
em questão é funcionária 
da empresa “Alexandre Al-
meida SROC”. 

A l e x a n d re  A l m e i d a , 
além de profissionalmente 
ser um Revisor Oficial de 
Contas, é um político com 
responsabilidades no con-
celho: presidente do PS e 
vereador socialista na Câ-
mara Municipal de Pare-
des; esta conjugação de 
funções para o presidente 
de Junta de Cete, Tomás 
Correia “é uma mistura ina-

ceitável”. Por isso o autarca 
da Freguesia proibiu a fun-
cionária de fazer a audito-
ria. “Ela esteve cá quatro 
horas, mas depois vi o seu 
currículo e fiz saber à sua 
entidade patronal que não 
permitia que ela continuas-
se a fazer o serviço. A falta 
de vergonha é tal que não 
pude aceitar. Aonde é que 
fica a isenção”, interroga To-
más Correia. 

Alexandre Almeida con-
tatado pelo Jornal Progres-
so de Paredes disse não en-
tender “qual o espanto”. “O 
PS prontificou-se a contra-
tar uma Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas pa-
ra  fazer o serviço com toda 
a objetividade. Eu prontifi-
quei-me, através da minha 
sociedade, a fazer o serviço. 
Enviamos o currículo da 
auditora, mas o Presidente 
da Junta não a deixou tra-

balhar”, conta.  Alexandre 
Almeida garante que não 
mistura as coisas: “uma coi-
sa é o PS, outra coisa é uma 
Sociedade de Revisores 
Oficiais de Contas que se 
rege por estatutos muito 
bem definidos. Aquilo que 
íamos lá fazer não seria fei-
to pelo Alexandre Almeida 
vereador. Seria uma audito-
ria por Revisores Oficiais de 
Contas. Inclusivé não fui eu 
que fui lá para fazer a audi-
toria já para que não lhes 
causasse qualquer tipo de 
e s p é c i e ” ,  e x p l i c a  o 
socialista.

O Presidente do PS/Pare-
des “rejeita, por isso e de for-
ma linear” uma aparente 
falta de ética por ter aceite 
participar na iniciativa pro-
movida pela AF de Cete. “O 
PS apresentou uma empre-
sa que está registada na Or-
dem dos Revisores Oficias 

de Contas. O PSD, a quem 
lhes foi pedido uma suges-
tão, não apresentou nin-
guém”, justifica. O respon-
sável acrescentou que a 
auditoria teria um custo 
mas que seria suportado 
por ele, Alexandre Almei-
da. Refira-se que aquando 
da aprovação da auditoria 
em AF, o Presidente da Jun-
ta de Cete terá dito que não 
votava contra a iniciativa 
do PS mas que não estava 
disponível a gastar um cên-
timo que fosse com as des-
confianças dos socialistas 
para com a sua gestão. 

Fernando Pacheco, pri-
meiro eleito do PS na As-
sembleia de Freguesia de 
Cete, corrobora das explica-
ções do presidente do seu 
partido e vereador. “A audi-
tora não ia lá inventar nada. 
Ia ver o que está nas contas. 
Julgo que a atitude o Presi-
dente denuncia o receio de 
a l g u é m  q u e  e s t á 
comprometido”.

Como a funcionária foi, 
aparentemente, impedida 
de fazer o serviço de análi-
se às contas da gestão do 
PSD, esta está agora a ser fei-
ta pelos eleitos do PS na-
quela freguesia nas ma-
nhãs de sábado. À pergunta 
se depois levam à auditora 
os apontamentos daquilo 
que analisam, Fernando Pa-
checo admitiu que tal possa 
acontecer. “O PS poderá fa-
ze-lo. Se não for a essa a au-
ditora, poderá fazê-lo a ou-
tra. Porque não”, interroga. 

Os socialistas dizem que, 
se houver matéria que o 
justifique, participarão da 
gestão da JF ao Ministério 
Público (MP). Se tal aconte-
cer, nos corredores do Tri-
bunal os socialistas pode-
rão cruzar-se com Tomás 
Correia. É que o autarca de 
Freguesia garantiu ao Pro-
gresso que já contatou os 
serviços do MP pedindo-
lhes que diligenciem uma 
auditoria às contas da sua 
Freguesia. 

F
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Mega jantar comemorou 
década de Celso Ferreira  
na Câmara 
Política. “Todos temos a responsabilidade de iniciar o terceiro ciclo vitorioso. Temos de estar 
unidos para enfrentar um dos mais importantes combates políticos da democracia”, disse o “ani-
versariante” político. Os apelos à união do PSD sucederam-se.

O PSD Paredes assina-
lou os dez anos da 
gestão de Celso Fer-

reira como Presidente da 
Câmara Municipal de Pare-
des com um jantar no pavi-
lhão desportivo da EB 2,3 de 
Baltar. Foram cerca de mil os 
militantes e simpatizantes 
que encheram por comple-
to o recinto do pavilhão, no 
passado sábado, para assi-
nalar a década definida pe-
los anfitriões como de “am-
bição e mudança que o Mu-
nicípio viveu e vive”.

“Lanço o desafio de nos 
imaginarmos em 2005. Há 
dez anos, o país tinha o di-
nheiro do crédito ruinoso 
socialista. Poucos imagina-
vam o que se seguiria. Vivi 
sete anos de dez em crise e 
isso dificultou a governação. 
Mas Paredes está no bom 
caminho em todos os índi-
ces de desenvolvimento, o 
que demonstra a qualidade 
das políticas desenvolvidas 
no Município apesar de um 
contexto que alterou as re-
gras do jogo em prejuízo de 
quase todos e em particular 
do poder local”, disse Celso 
F e r r e i r a  e m  t o m  d e 
denúncia. 

Depois de agradecer, so-
bretudo aos presidentes de 
Junta do PSD, mas também 
aos seus vereadores e ex-ve-
readores entre os quais Má-
rio Rocha ou Joaquim Ne-
ves, Celso Ferreira falou do 
futuro: “dentro de dois anos 
termina o segundo ciclo de 
Governo do PSD em Pare-
des e todos temos a respon-
sabilidade de iniciar o tercei-
ro ciclo vitorioso”; depois 
Celso Ferreira repetiu aquilo 

António Orlando | texto

que já tinha dito ao Progres-
so de Paredes: “quem vier a 
seguir tem sempre obriga-
ção de fazer tão bem ou me-
lhor” e que vai cumprir o 
mandato até ao fim. “Hoje é 
um dia para enriquecer e pa-
ra renovar o compromisso”, 
certificou. 

“Temos de estar unidos 
para enfrentar um dos mais 
importantes combates polí-
t i c o s  d a  d e m o c r a c i a” , 
concluiu.

 Antes, Adriano Campos, 
Presidente da Comissão Po-
lítica Concelhia do PSD, ti-
nha enaltecido aquilo que 

disse ter sido “a visão estra-
tégica” de Celso Ferreira pa-
ra Paredes e apelou “à união 
de todos na defesa da social-
democracia”, tratando de 
mobilizar desde já as tropas 
para as eleições autárquicas 
de 2017.

Na mesma linha foi a in-
tervenção do presidente da 
Distrital do PSD/Porto, Virgí-
lio Macedo, apelando igual-
mente à união, porque “de-
pois de batalhas políticas 
recentes, é tempo de olhar 
para a frente e pensar no 
bem maior”, afirmou.

Granja da Fonseca tratou 

de elencar o seu passado po-
lítico como presidente de 
câmara que no seu enten-
der lançou as bases “para a 
excelente governação dos 
executivos liderados” por 
Celso Ferreira.

Rui Rio, a estrela maior da 
noite laranja, comparou a 
magistratura de Celso Fer-
reira à que sempre imple-
mentou no Porto, e aplau-
dindo a obra feita na coesão 
social e nas escolas, área vi-
tal para o desenvolvimento, 
reiterou: “Aplaudo-o por 
pensar no futuro e não no 
presente”.

Encabeçando uma 
lista única ao Secreta-
riado concelhio, Luís 
Garcia, residente na Fre-
guesia de Cristelo foi 
eleito Presidente da es-
trutura com a totalidade 
dos  votos.  Neste  ato 
eleitoral foram também 
eleitos os representan-
tes da “jota” na Comis-
são Politica Concelhia 
do PS e Sara Leal, resi-
dente em Vila Cova de 
Carros, como Presiden-
te da Mesa da Assem-
bleia concelhia.

A ação política para o 
mandato 2015-2017 da JS 
Paredes, segundo fonte 
da estrutura juvenil dos 
socialistas, “continuará a 
pautar-se por uma gran-
de incursão na defesa das 
políticas de juventude de 
que tanto carece o conce-
lho de Paredes”. Os jotas 
socialistas traçam como 
“pontos fundamentais” a 
política de desporto, da 

Luís Garcia reeleito 
líder da JS/Paredes

António Orlando | texto
cultura/lazer e emprego 
jovem. “A grande falta de 
aposta nestes setores, 
por parte da Câmara Mu-
nicipal, jamais poderá 
ser deixada passar em 
branco por parte da JS e 
não iremos descansar 
enquanto o PSD não 
cumprir o que foi prome-
tendo a todos os jovens 
ao longo dos últimos 10 
anos. A forma como o 
executivo do PSD tem 
tratado os jovens pare-
denses, continuará a ser 
o nosso principal enfo-
que na ação política para 
este mandato”, explicam 
os jovens socialistas.

Criação de Incubado-
ra de Emprego Jovem, 
criação de uma Casa da 
Juventude, implementa-
ção do orçamento parti-
cipativo jovem munici-
pal, reabilitação do rio 
Sousa, criação de um 
parque de campismo e a 
construção de um par-
que radical, são as ban-
deiras da Juventude So-
cialista de Paredes.
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O passado e o futuro

O 
G overno do 
PSD e do CDS 
impôs a todo 
o pessoal da 

Administração Pública o au-
mento para 40 horas da se-
mana de trabalho. Foi uma 
decisão que procurou humi-
lhar e desprestigiar centenas 
de milhares de portugueses 
e que surgiu no âmbito de 
uma quebra significativa de 
rendimentos e de aumento 
da precaridade do emprego. 
Foi uma medida que atacava 
interesses dos funcionários 
da Administração Pública, 
detentores de uma suposta 
posição privilegiada em rela-
ção aos trabalhadores do 
privado. 

 O acórdão do Tribunal 
Constitucional declarou ago-
ra inconstitucional a interfe-
rência abusiva do Governo 
na negociação e contratação 
de ACEP’s (Acordos Colecti-
vos de Empregador Público) 
entre as autarquias locais e 
as organizações sindicais re-
presentativas de trabalhado-
res. Eram cerca de seiscentos 
os ACEP’s negociados, assi-
nados e enviados ao Secretá-
rio de Estado da Administra-
ção Pública, que os retinha e 
bloqueava abusivamente e 
ilegalmente impedindo a 
s u a  p u b l i c a ç ã o.  Ne s s e s 
ACEP’s (recorde-se) contem-

Por
CrIStIAno
rIBEIro
Médico

pla-se a duração máxima de 
35 horas da semana de traba-
lho e na sua maioria não são 
contemplados quaisquer 
“bancos de horas” ou normas 
d e  a d a p t a b i l i d a d e  d e 
horários. 

Esta decisão do Tribunal 
Constitucional constitui 
uma enorme derrota do an-
terior governo e repõe a 
normalidade na vida dos 
trabalhadores, o respeito 
pelas 35 horas. Esta decisão 
do Tribunal Constitucional 
faz respeitar a liberdade de 
exercício á contratação co-
lectiva e contraria a viola-
ção da autonomia do Poder 
Local Democrático.  Esta 
decisão do TC consagra o 
discernimento tenacidade 
e a luta dos sindicatos, no-
meadamente do STAL e ST-
ML, contra o abuso de auto-
ridade. Foram já publicadas 
as primeiras ACEP’s. Vale a 
pena lutar!    

Escrevo no dia 10 de No-
vembro de 2015. Em sessão 
plenária da Assembleia da 
Republica discutia-se o pro-
grama apresentado pela coli-
gação PSD/CDS com a bên-
ção de Cavaco Silva. A apro-
vação de moção de rejeição 
provocou a queda do Gover-
no que nos afrontou e empo-
breceu durante 4 anos. Há 
um tempo futuro diferente á 

cristianoribeiro@gmail.com

nossa frente. Apesar das ma-
nobras cínicas do inquilino 
de Belém…

Mas virada a página, are-
jados os poeirentos corredo-
res do poder, os desafios são 
grandes. Como melhorar a 
vida da maioria dos portu-
gueses? Na minha modesta 
opinião, um dos pilares fun-
damentais da NOVA política 
está na PRODUÇÃO. Temos 
de produzir Mais e Melhor, 
criar riqueza, aumentar a in-
dependência económica. 
Mas para isso acontecer te-
mos de corrigir a legislação 
laboral e fiscal, e reforçar os 
direitos legítimos de quem 
trabalha, e sempre ao servi-
ço de quem produz. 

A competividade do País 
não pode basear-se nos salá-
rios baixos, em indústrias e 
sectores em regime de mo-
nopólio ou sob protecção 
dos poderes governamen-
tais (isenções fiscais, per-
dões fiscais)

A agricultura, por exem-
plo, tem que ser apoiada as-
segurando-se uma rentabili-
dade mínima e preços justos. 
Na vida real, há actualmente 
problemas na produção do 
leite, na batata, nas casta-
nhas, na floricultura, na pro-
dução de cogumelos e ervas 
aromáticas. A política dos 
preços baixos arruína produ-
tores e projectos inovadores 
e só aparentemente benefi-
cia o consumidor. O circuito 
comercial, e nomeadamente 
o das grandes superfícies co-
merciais, não pode asfixiar a 
produção. O tempo é de rea-
lismo e regulação, contra a 
prática do feroz liberalismo 
que tendencialmente favo-
rece os ricos e depaupera os 
outros. O governo PS apoia-
do pela restante Esquerda 
terá que ser diferente. Há ra-
zões para um optimismo 
moderado.

    (Continuação do artigo da edição anterior) 

M
a s  o  d e s p re z o  p e l o 
apoio à Industria, ao 
Comércio ou à Agri-
cultura não se fica por 

aqui. Como todos sabemos, com o en-
cerramento da AMI Paredes foi criado 
um Departamento de Desenvolvimen-
to de Atividades Económicas. Qual é o 
plano de investimentos deste departa-
mento para apoio às atividades econó-
micas- zero. Não estão previstos ne-
nhuns investimentos por parte deste 
departamento, no apoio às atividades 
económicas.

mais uma ilusão desfeita….afinal  o imi não 
desce para todos! (parte 2)

Este executivo continua a inserir 
nas receitas do Orçamento verbas fic-
tícias que sabe de antemão não vai 
realizar. Como tive oportunidade de 
dizer há um ano atrás, já não a insere 
na Rubrica de venda de bens de inves-
timento, pois de uma vez por todas 
percebeu que as escolas que foram 
de sativadas,  não eram património 
s e u ,  m a s  s i m  d a  A M I  Pa re de s,  m a s 
continua a prever a venda de partici-
pações sociais, isto é, coloca no Orça-
mento uma verba de 8.237.059 euros 
de venda de participaçõe s s ociais, 
quando sabe que a única participação 
social que poderia vender era a parti-
cipação social na AMIParedes e essa 
está em dissolução, logo não pode ha-
ver venda de ações dessa empresa.

 De qualquer forma, é de realçar a ca-
da vez menor verba fictícia que se tem 
vindo a colocar no Orçamentos Já che-
gou a ser de cerca de 70 milhões de eu-
ros e foi reduzindo ano após ano, em 

Por
PAulo
SIlvA
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

Este executivo continua a inserir 
nas receitas do Orçamento verbas fic-
tícias que sabe de antemão não vai 
realizar. Como tive oportunidade de 

N
o passado dia 13 fo-
mos abalados pela 
notícia dos atenta-
dos em França. Com 

o pretexto da defesa do Islão e dos 
seus ideais, cerca de dez jovens per-
turbados semearam o caos numa 
das cidades mais seguras e vigiadas 
do Mundo.

Depois dos ataques ao Charlie 
Hebdo em 2014, seria de esperar 
que as autoridades parisienses esti-
vessem melhor preparadas para 
enfrentar uma situação destas. In-
felizmente, conseguiram salvar 

Por
JOAQUIM
NEVES
Engenheiro

liberdade, igualdade, Fraternidade

joaquimneves.progresso@gmail.com

muita gente (principalmente no 
teatro), mas não toda. Este ataque 
foi ainda mais mortífero que o ante-
rior e veio-nos trazer memórias de 
tempos tão distantes como a 2ª 
Guerra Mundial, pois desde esse 
tempo que não morria tanta gente 
em solo francês, num acto declara-
do de guerra.

Imagine-se como estará neste 
momento a cabeça do Presidente 
francês François Hollande, depois 
de “permitir” que a sua pátria fosse 
atacada duas vezes num espaço tão 
curto de tempo. Deve ser uma sen-
sação de impotência terrível, por-
que apesar de todas as medidas to-
madas, os terroristas conseguem 
escapar de alguma maneira e leva-
rem a sua avante. Desta vez entra-
ram através da Bélgica, enquanto 
no outro atentado foram mesmo 
cidadãos franceses.

…
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mais uma ilusão desfeita….afinal  o imi não 
desce para todos! (parte 2)

2014 foi de 36 milhões, em 2015 18 mi-
lhões, e em 2016 é de 8 milhões. Para 
2017, ainda temos a esperança, que se 
deixe de mentir aos paredenses no Or-
çamento, deixando de incluir lá receitas 
que já se sabe à partida que não exis-
tem, só para tentar endividar mais a Câ-
mara Municipal.

Este Orçamento volta a esquecer as 
Juntas de Freguesia e as transferências 
de competências e verbas para as Fre-
guesias. O valor a transferir para as fre-

guesias é exatamente o mesmo que em 
2015. Quando todos nós sabemos que se 
transferíssemos mais dinheiro para as 
freguesias seria feito muito mais, com 
muito menos.

Por último não poderia deixar de sa-
lientar a falta de caracter democrático 
deste executivo. Uma vez mais, e como 
aconteceu em todos os anos anteriores, 
os Partidos da oposição não foram con-
sultados para a elaboração do presente 
Orçamento o que viola a lei.

Quem ao moinho vai, 
enfarinhado sai

A
proveitando 
as temperatu-
ras amenas, 
está a arrefe-

cer um pouco os  ânimos à ra-
paziada. Lembrou que ele 
próprio, o político há mais 
tempo em atividade em Por-
tugal (para desgraça nossa, di-
rão muitos), também gover-
nou 5 meses como primeiro 
ministro de um governo de 
gestão. Pôs todos em sentido, 
os queriam ir para o governo e 
os que já estavam convenci-
dos que iam para a oposição.

A moção de rejeição do PS 
ao Programa do XX Governo 
Constitucional foi aprovada 
na passada terça-feira, com 
123 votos favoráveis de socia-
listas, BE, PCP, PEV e PAN, o que 
implicou a demissão do Exe-
cutivo PSD/CDS-PP. Esta mo-
ção teve 107 votos contra pro-
venientes das bancadas do 
PSD e do CDS-PP. A rejeição do 
Programa do Governo exige o 
voto de uma maioria absoluta 
dos deputados, ou seja, pelo 
menos 116 parlamentares e, 
implica a demissão do Execu-
tivo, que se manterá em gestão 
at é  à  p o s s e  d e  u m  n ovo 
Governo.

Este é o acontecimento 
que está a marcar a atualidade 
política em Portugal. Passadas 
poucas semanas das eleições 
legislativas, e quando eu ainda 
pensava que podia  acontecer 

algum rebate de consciência 
das esquerdas menos radi-
cais, acabo por concluir que os 
fins justificam os meios, e to-
dos juntos imbuídos do me-
lhor sentido de oportunidade, 
ou de oportunismo, deram as 
mãos e fizeram aquilo que 
provavelmente ninguém so-
nhava até ao dia 4 de Outubro.

Esta verdadeira quadratu-
ra do círculo promete! Para 
começar, PS teve que fazer cer-
ca de 70 alterações ao progra-
ma que apresentou a sufrágio, 
para obter o apoio dos seus 
correligionários de esquerda. 
O sacrifício vale a pena (senão, 
no jobs for de boys), e se estas 
alterações vão custar cerca de 
1.500 milhões de euros isso é 
coisa pouca, pois quem vier a 
seguir é que vai fechar a porta. 
Para a coisa funcionar, como 
diria um amigo meu, “em caro-
ços de azeitona”, Costa quer 
criar um Órgão para coorde-
nar as esquerdas, uma espé-
cie de “oleador da máquina”, 
para evitar que tenha avarias 
frequentes e esteja sempre a 
carburar a todo gás…

Mas, existe ainda um pe-
queno senão. Um senhor que 
ia ficar na história como al-
guém que comia bolo-rei de 
uma forma, digamos peculiar, 
arrisca-se a terminar o man-
dato como Presidente da Re-
pública chamuscado com a 
batata quente que tiveram a 
ideia de lhe atirar. Para já, deci-
diu ir a banhos para a Madeira, 
até porque agora e como o am-
biente por lá está muito mais 
desanuviado, pois quem o 
tratava por Sr. Silva já passou à 
reserva... Aproveitando as 
temperaturas amenas, está a 

arrefecer um pouco os âni-
mos à rapaziada. Lembrou 
que ele próprio, o politico há 
mais tempo em actividade em 
Portugal (para desgraça nossa, 
dirão muitos), também gover-
nou 5 meses como primeiro 
ministro de um governo de 
gestão. Pôs todos em sentido, 
os queriam ir para o governo e 
os que já estavam convenci-
dos que iam para a oposição.

Agora é esperar. E mais 
uma vez, escusamos de estar 
descansados, pois a factura 
virá sempre ao nosso encon-
tro. Temos que confiar, des-
confiando do que virá por aí, 
pelo menos estamos a avan-
çar em termos de imaginação 
politica. Foi apresentada uma 
solução(?) original, e se mais 
não acontecer ficamos todos a 
saber, que são todos farinha 
do mesmo saco. E já agora Sr. 
Jerónimo de Sousa, pela boca 
morre o peixe!

Por
ruI
SIlvA
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

liberdade, igualdade, Fraternidade
Os terroristas não desistem. E 

por cada célula que se elimine na 
Europa, existem duas ou três que se 
criam no Iraque, na Síria ou noutro 
país árabe qualquer. É a guerra dos 
tempos modernos, e é também o 
legado da Al-Qaeda e do 11 de Se-
tembro, pois na minha opinião, a 
partir dos ataques às torres gémeas, 
estas pessoas convenceram-se de 
que tudo era possível.

E, infelizmente parece que ape-
sar de toda a segurança e toda a so-
fisticação das polícias e dos exérci-
tos modernos, a obsessão e ódio 
destas pessoas é tão grande que 
eles não param de engendrar es-
quemas para nos fazer mal.

Espero que todos juntos sejamos 
capazes de combater este flagelo, 
mas parece que cada vez mais está 
difícil e cada vez mais este fenóme-
no se propaga. Da Síria à Nigéria, ou 

da Somália ao Iraque, todos os dias 
acontecem atentados do género 
mais ou menos graves, ataques es-
ses que só não damos mais conta, 
porque são nesses países e não na 
Europa.

Como vemos é um fenómeno 
que se vais espalhando cada vez 
por mais sítios e tornando-se cada 
vez mais perigoso. Deus nos ajude!

PUB

um senhor que ia 
ficar na história co-
mo alguém que co-

mia bolo-rei de uma 
forma, digamos pe-

culiar, arrisca-se a 
terminar o mandato 
como Presidente da 
república chamus-

cado com a batata 
quente que tiveram a 
ideia de lhe atirar. Pa-

ra já, decidiu ir a ba-
nhos para a madeira, 

até porque agora e co-
mo o ambiente por lá 

está muito mais de-
sanuviado, pois 

quem o tratava por Sr. 
Silva já passou à 

reserva...
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Natal em Paredes sem iluminação 
Comércio. As ruas da cidade de Paredes na quadra natalícia que se avizinha não vão ser ilu-
minadas por dificuldades financeiras da Associação Empresarial. Os funcionários estão 
com quatro meses de salários em atraso.

A A s s o c i a ç ã o  E m -
presarial de Pare-
des (AEParedes) 

diz não ter condições mí-
nimas de sequer pensar 
no assunto da iluminação 
de Natal. As ruas dos prin-
c ip a i s  a g lo m e ra do s  do 
concelho de Paredes vol-
tam a não ter o brilho de 
outrora na quadra natalí-
cia. O espicaçar do espirito 
natalício no comércio tra-
dicional fica por conta e 
risco de cada um dos co-
merciantes e da música 
emitida por um sistema de 
som espalhado ao longo 
de algumas artérias. 

António Orlando | textos
 “A partir do momento 

que deixamos de receber 
o subsídio camarário não 
podemos arriscar a con-
tratualizar o serviço de 
iluminação das ruas por-
que depois não sabia onde 
ia buscar o dinheiro para o 
pagar. Até porque nem to-
dos os comerciantes esta-
vam disponíveis para aju-
dar. Não houve ilumina-
ção de natal nos últimos 
quatros anos e este ano 
assim será novamente”, 
justifica, Gualter Morgado, 
Presidente da AEParedes.  

O dirigente empresa-
rial, que em tempos foi ve-
reador do Partido Spcialis-
ta e abdicou do cargo para 
tomar conta da presidên-

cia da AEParedes, entende 
como “suposto” a ilumina-
ção de natal “ser apoiada 
ou subsidiada pela Câma-
ra. Não vale a pena andar a 
escamotear agora e com 
jogos de portuguê s por 
parte do presidente da Câ-
mara”, acrescenta, dando 
como exemplo Penafiel, 
“onde a Associação desen-
volve todo o processo e a 
autarquia paga”, aponta. 

Mergulhada numa cri-
se sem precedentes, os di-
rigentes da AEParedes já 
pediram às autoridades 
competentes a adesão ao 
Processo Especial de Revi-
talização (PER) de empre-
sas que permita salvar da 
falência a Instituição. As-

sumindo a sua cota parte 
das dificuldades, no atual 
momento da AEParedes, 
Gualter Morgado, no en-
tanto, não poupa a autar-
quia liderada por Celso 
Ferreira. “Nós temos uma 
ata de deliberação da reu-
nião de Câmara de 2008 
ou 2009, não posso preci-
sar agora, em que o muni-
cípio assume a atribuição 
de um subsídio de 15 mil 
euros, dinheiro para subsi-
diar a Iluminação de Natal 
que nunca chegou a entrar 
nos cofres da Associação. 
Sempre manifestamos e 
pedimos ao presidente da 
câmara para que no míni-
mo esse compromisso fos-
se satisfeito coisa que, até 

h o j e ,  n ã o  fo i ” ,  g a ra n t e 
Gualter Morgado. 

O certo é que os 15 mil 
euros, supostamente, em 
crédito no município são 
uma gota no oceano de 
600 mil euros de dívidas 
da AEParedes. 

“Contratualizados sim 
só existe essa verba de 15 
mil euros e não cumprida, 
mas quando se organiza 
uma feira de mobiliário e é 
prometido um apoio, mas 
esse apoio só chega muito 
depois nós, em face dos 
compromiss os assumi-
dos, temos de pagar juros. 
Tudo isto ajudou para a si-
tuação em que nos encon-
tramos, mas há mais…”, ar-
gumenta Morgado.

Dificuldades da 
AEParedes 
chegaram à reunião 
de Câmara 

O Presidente da Câmara 

de Paredes, Celso Ferrei-

ra, interpelado pelo ve-

reador do PS, Alexandre 

Almeida, sobre qual era a 

posição da autarquia fa-

ce à situação da AEPare-

des, respondeu que a Ins-

tituição em causa é priva-

da estando fora da esfera 

da autárquica. O autarca 

acrescentou que a Câma-

ra nada deve à Associa-

ção Empresarial. 

Já o vereador socialista, 

ao Progresso, explicou 

que não fez nenhuma 

proposta à Câmara tendo 

por base o momento deli-

cado da AEParedes, por 

“ainda não ter a informa-

ção toda sobre a AEPare-

des. Tive conhecimento 

que a AEParedes estava a 

passar por dificuldades e 

eu coloquei a questão se 

a Câmara tinha conheci-

mento e quais as iniciati-

vas que tinha desenvol-

vido no sentido de ser ou 

não útil à Associação”, 

justificou. 

F
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PEr. Em luta contra o tempo os empresários em Assembleia Geral aprovaram o recuso a um Processo Especial de 
Recuperação de Empresa que, quando é iniciado, suspende os pedidos de insolvência. O objetivo é concluir com os 
credores um acordo conducente à revitalização económica, mantendo-se ativa em termos comerciais.

Património  
& Credores

A base patrimonial da 

AEP – instalações pró-

prias, gabinetes de escri-

tórios, e um terreno de 12 

mil metros quadrados na 

zona industrial Baltar/Pa-

rada – cobre o passivo, 

mas uma “venda à pressa 

nunca é boa conselheira”. 

Razão pela qual Gualter 

Morgado apela a que haja 

“vontade politica para 

que a AEParedes, que 

sempre colaborou e tra-

balhou em prol do desen-

volvimento do concelho 

e sempre apoiou a câma-

ra em todos os projetos, 

possa encontrar um con-

junto de soluções. Até po-

dem não sair diretamente 

da câmara, mas pode ter o 

envolvimento do municí-

pio a ajudar a resolver os 

problemas”, conclui o res-

ponsável.  A AEParedes 

tem um passivo estimado 

em 600 mil euros. O prin-

cipal credor do passivo é 

um banco. Depois no 

ranking dos credores se-

guem-se dois fornecedo-

res, cada um com cerca de 

40 mil euros. 200 mil eu-

ros do passivo têm que 

ver com a empresa que a 

AEParedes criou a PA-

RAINOVAR, serviços de 

consultadoria.  Os traba-

lhadores até à passada se-

mana eram credores de 

quatro salários. As contas 

da AEParedes foram au-

ditadas e certificadas por 

uma entidade indepen-

dente e foram aprovadas 

pela Assembleia Geral do 

passado dia 29 de 

outubro. 

Abertura de Falência da AEParedes  
depende dos credores

A situação de pré-fa-
lência da AEPare-
de s  é  e m  g ra nde 

parte resultado do modelo 
de gestão assente em proje-
tos relacionados com políti-
cas do governo que delega-
va nas associações um con-
junto de tarefas para as 
quais as financiavam. Fo-
ram os casos do Centro No-
vas Oportunidades (CNO). 
A associação paredense 
chegou a afetar 19 colabora-
dores para trabalhar nesse 
projeto. Assim como forma-
ções ligadas à Educação e 
Formação de Adultos (EFA) 
e Formações Modulares. 
Devido à situação econó-
mica do país, de um mo-
mento para o outro, esses 
projetos foram retirados 
das associações empresa-
riais. Uns desapareceram, 
caso dos CNO, outros os cur-
sos EFA e Modulares foram 
alocados quer ao Instituto 
de Emprego e Formação 
Profissional quer ao Ensino 
Público. “Nós não tivemos 
um período de adaptação e 
somos confrontados com 
uma situação anómala. As 
normais fontes de financia-
mento despareceram. As 
alternativas nunca conse-
guiram equilibrar a balan-
ça, houve mesmo um des-
pedimento dos 17 colabora-
dore s  do  C NO” ,  ex pl ica 
Gualter Morgado. 

Ainda diretamente re-
lacionado com a crise do 
país, vários associados da 
AEParedes encerraram os 
seus negócios. A cotiza-
ção, que deveria ser o su-
porte do funcionamento 
da instituição, foi perden-
do receita. Cada um dos 
400 associados paga de 

quotização entre seis eu-
ros, no comércio e servi-
ços, até 15 euros, os gran-
des empresários. 

Gualter Morgado salien-
ta também que nos últimos 
dois anos não arrancaram, 
como previsto, as medidas 
relativas ao novo quadro 
comunitário de apoio, o 

Portugal 2020, e isso deu 
origem a uma falha nas fon-
tes de financiamento. 

“Dois anos sem ter estas 
receitas, hoje só contamos 
com as receitas correntes 
que são diminutas. Assim 
chegamos a um ponto em 
que é difícil a gestão da te-
souraria”, reconhece, o líder 

d o s  e m p r e s á r i o s  d e 
Paredes. 

É neste contexto que a 
AEParedes, um dos únicos 
instrumentos que permi-
tem chegar ao território 
parte dos fundos comuni-
tários que existem, pode 
estar a dias de ter de fe-
char as portas. 
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Já é uma certeza. O novo 
evento realizado por um 
grupo de amigos empreen-
dedores, e com o apoio Ad-
fas e Rádio Jornal, realizado 
na freguesia de Aguiar de 
Sousa decorreu acima das 
expectativas e revelou-se 
um evento de grandeza 
nacional.

Com determinação, co-
ragem e empenho, esse gru-
po de pessoas, conseguiu 

mobilizar a população de 
uma forma geral contri-
buindo para que o TRAIL 
SRA DO SALTO seja a partir 
de agora um evento despor-
tivo ao nível dos melhores 
realizados no País.

Contou a prova com vá-
rios atletas de renome na-
cional, tendo segundo o 
responsável da organiza-
ção Sr. José Lopes, passado 
pelo tapete de controlo ze-
ro, 781 atletas nas três va-
riantes do evento, Trail; Mi-
ni Trail e Caminhada.

Também a organização 
não deixou descorados ou-
tros aspectos importantes 

co m o  s ã o  n at u re z a  e  o 
apoio social, relativamente 
à primeira e para que a sina-
lização interferisse o me-
nos possível com a nature-
za, foi de imediato e logo no 
dia da prova e dias seguin-
tes retirada toda a sinaliza-
ção colocada, relativamen-
te à segunda, procedeu a 
organização à entrega de 
todos os bens que não fo-
ram consumidos pelos atle-
tas à instituição de solida-
riedade social CASA DE 
A C O L H I M E N T O  M Ã E 
ÀGUA (crianças em risco) - 
Santa casa da misericórdia 
de Valongo.

Aguiar de Sousa

Trail Senhora do Salto

VICTOR 
PEREIRA

Aguiar de Sousa

Época das colheitas evocada 
em festejos do S. Martinho

Cete

Grupo Folclórico de S. Pedro 
de Cete quer titulo de Sócio 
Efetivo da Federação do Folclore

As celebrações do São 
Martinho estiveram tam-
bém presentes na Fregue-
sia de Cristelo em Diversos 
momentos. Em que o conví-
vio, o cariz religioso, bem 
como a evocação da época 
de colheitas não foram 
descurados.

  A Oficina Sénior, Projec-
to Ser Social da Junta de 

O Grupo Folclórico de S 
Pedro de Cete recebeu, na 
p a s s a d a  s e m a n a ,  m a i s 
uma vez, o Conselho Téc-
nico da Federação do Fol-
clore Portuguê s,  da Re-
gião de Entre Douro e Mi-
n h o  à  q u a l  p e r t e n ce m , 
tendo em vista a obten-

ARLINDO
LOURENÇO

Freguesia de Cristelo, dina-
mizou mais uma activida-
de de sucesso, com o apoio 
da instituição Agito. Foi 
mais um momento de con-
fraternização, num grupo 
cada vez maior, em que 
houve lugar para um am-
biente de festividade e de 
alegria.

   O grupo de Catequese 
da Paróquia de S. Miguel de 
Cristelo organizou a Feira 
de S. Martinho, em que os 
catequistas, catequizandos 
e a comunidade marcaram 
entusiasta presença. Decor-

ção do certificado de Só-
cio Efetivo da Federação 
do  Fo lclo re  Po r t u g u ê s. 
Trata-se de uma distinção 
“muito importante para o 
grupo folclórico, pois é a 
certificação da sua quali-
dade de bem representar 
a nossa região”.

Entretanto a  Federa-
ção das Colectividades do 
Distrito do Porto e mais 
quatro grupos do conce-
lho de Paredes, incluindo 
o Grupo Folclórico de S. 

rente do sucesso e da mobi-
lização da actividade foi 
possível angariar uma ver-
ba importante para a repa-
r a ç ã o  d a s  s a l a s  d e 
catequese.

   A nova Comissão de 
Festas de São Miguel da Pa-
róquia, que tem como juiz o 
senhor Luís Soares e juíza 
Vanda Nunes, com a sua 
equipa e voluntários dina-
mizaram a primeira iniciati-
va, um jantar convívio, tam-
bém tendo como pano de 
fundo as celebrações de 
São Martinho.

Pedro de Cête vão levar a 
efeito o 10º Fórum Etno-
g rá f i co  e  Fo l c l ó r i co  d o 
Distrito do Porto, sendo 
que o evento será realiza-
do no próximo dia 21 de 
Novembro, pelas 9.30 ho-
ras no Auditório da “ A Ce-
ler”, em Rebordosa. Se al-
guém desejar estar pre-
s e n t e ,  é  g r a t u i t o  e 
podem-se inscrever atra-
vés do Grupo Folclórico 
de  C e te  o u  n o  lo ca l ,  n o 
próprio dia.

SAÚL 
FERREIRA

Obras de Reabilitação da Avenida
da Ponte de Areias, em Cete

A Câmara Municipal de Paredes, no âmbito do acordo firmado com 
Simdouro para a construção da rede de saneamento concelhia, está a pro-
ceder às obras de beneficiação da Avenida da Ponte de Areias, em Cete, 
entre a Rotunda de S. Pedro e a Ponte de Areias. O investimento total ron-
da os 200 mil euros e a conclusão da empreitada está prevista para o final 
da próxima semana.
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As paredes exteriores 
do Templo religioso foram 
grafitadas com imagens 
obscenas e outros símbo-
los sem qualquer defini-
ção.  Também foram in-
cendiados alguns caixotes 
do lixo nas redondezas da 
e s c o l a  E B  2 , 3  d e 
Rebordosa. 

Apesar de em Portugal 
a Noite das Bruxas não ter 
g r a n d e  t r a d i ç ã o  –  o 
Halloween tem mais inci-
dência por terras dos nor-
te americanas – nos últi-
mos anos os portugueses 

tentam incutir essa tradi-
ção na nossa sociedade. 
Em reborda-se quem o fez 

fê-lo da pior maneira.  Em 
vez de colocar a questão 
doçura ou travessura pre-

feriram pintar paredes de 
edifícios públicos. Um cri-
me contra o património.

No passado dia 8 de no-
vembro de 2015  realizou-
s e a  comemoração das 
bodas de Ouro Sacerdo-
tais do Sr. Padre António 
Maria, Pároco de Mouriz, 
Cete e Urrô. 

Rebordosa

Capela de S. Marcos vandalizada 
em Rebordosa em noite das bruxas

Mouriz

Bodas de Ouro na Paróquia 

Magusto no Moto 
Clube de Rebordosa

Escritor Pedro 
Chagas Freitas 
em Rebordosa 

Caminhada Calca 
Folhas por Rebordosa 

Pretendendo dinamizar a atividade lú-
dica e desportiva, assim como o convívio 
no seio da comunidade motard, o Moto Clu-
be levou a efeito no passado domingo um 
Magusto aberto a todos sócios e simpati-
zantes da coletividade. Trazendo anima-
ção, cor e juventude, num ambiente de festa 
pretendeu-se promover a sociabilização, a 
atividade física e o espírito criativo. Dentro 
deste espírito empreendedor e partilhado, 
uma tarde com muitas castanhas e 
confraternização. 

Foi no passado dia sete 
de novembro nas instala-
ções da Junta de Freguesia 
de Rebordosa Pedro Chagas 
Freitas participou numa ter-
túlia com mais de sete deze-
nas de pessoas, na Bibliote-
ca A Celer. No final houve 
uma sessão de autógrafos 
do escritor Pedro Chagas 
Freitas.

De referir que estas ativi-
dades estão, integradas na 
agenda cultural da bibliote-
ca A Celer, organizada pela 
Junta de Freguesia de Re-
bordosa e é composta por 
um conjunto de 

tertúlias e sessões de au-
tógrafos, sendo a próxima 
no dia 3 de dezembro, pelas 
21.30 horas, com o escritor 
Alberto S. Santos, ex-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Penafiel.

40º 
Aniversário 
do Centro 
Social de Cête

No âmbito da co-
memoração do 40º 
aniversário o Centro 
Social de Cête, vai le-
var a cabo diversas 
atividades no decor-
r e r  d o  m ê s  d e 
Novembro:

01-11-2015 (09:00) 
Colheita de Sangue

07-11-2015 (21:30) 
Grupo de Teatro de 
Novelas - “A falecida 
deixou ficar a coisa”

14-11-2015 (21:30) 
G r u p o  d e  D a n ç a 
FreeStyle “3C”

15-11-2015 (08:30) 
69ª Caminhada pela 
Saúde – Grupo de gi-
nástica Aerolight

22-11-2015 (15:00) 
Grupo Folclórico São 
Pedro de Cête / Ma-
g u s t o  e 
Confraternização

28-11-2015 (19:00) 
Missa solene em Hon-
ra de Sócios e Amigos 
falecidos e (20:30) 
J a n t a r  4 0 º 
Aniversário

29-11-2015 (11:00) 
Homenagem a Sócios 
e Amigos: Romagem 
ao cemitério.

180º 
Aniversário 
da Banda 
Musical 
Cetense

A Banda Musical 
Cetense está a come-
morar o seu 180º ani-
versário. Como vem 
sendo hábito irá reali-
z a r  u m  a l m o ço  de 
confraternização 
com todos os músi-
cos, sócios e familia-
res, para festejar esta 
bonita data. As inscri-
ções para o almoço 
estão abertas a quem 
quiser participar.

LUÍS
SILVA

O Grupo Coral “Canta-
mos com Jesus” teve o pri-
vilégio de representar a sua 
Paróquia, Mouriz, nesta fes-
ta, apresentando músicas 
populares, animando, as-
sim, todos os presentes.

Desta forma o Grupo Co-
ral “Cantamos com Jesus” 
felicitou o Padre António 
Maria, agradecendo-lhe 
ainda todas as ajudas que 
este lhes proporcionou. 

PAULO 
PINHEIRO

A ASDVLS - Associação de Solida-
riedade e Desenvolvimento do Vale 
do Sousa organizou, uma caminha-
da intitulada “calca folhas” durante a 
manhã do passado dia 8 de novem-
bro. A ASDVLS contou com a partici-
pação de vários caminheiros, cuja 
jornada teve início junto à sede da 
antiga escola de Sta. Luzia em Rebor-
dosa e se prolongou por um percurso 
de aproximadamente 30 quilóme-
tros e de dificuldade média.

Os participantes contribuíram 

com o pagamento de uma inscrição 
de 5 euros, cuja receita reverteu para 
“resolver situações prementes” que 
estão sob a alçada d´A ASDVLS .

Fonte da organização adiantou ao 
Progresso que o evento “correu bem 
e o objetivo foi cumprido. Quando 
estamos no terreno e queremos fazer 
alguma coisa, participamos e as pes-
soas compreendem e estão connos-
co, vale a pena continuar. A ASDVLS 
precisa de todos”, disse.
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Resultados fim de semana 7 e 8 novembro

Resultados fim de semana 14/15 novembro

Campeonatos de Futebol da AFP 
Divisão de Elite 
Jornada 10 - Resultados 
USC Paredes  ..........................................0 Valadares Gaia ......................................... 1 
Padroense ............................................... 2 Aliados FC Lordelo ............................... 1
Baião.............................................................. 1 Aliança de Gandra ................................2 
Candal ........................................................ 3  Rebordosa AC ..........................................0

Classificação após 10 Jornada
1º Aliança de Gandra ...............................................................................................19 pontos
2º Rebordosa AC........................................................................................................ 19
4º USC Paredes ...........................................................................................................  17
16º Aliados FC Lordelo  ........................................................................................10

I Divisão AFP Série 2
Jornada 7 - Resultados 
Ataense....................................................... 1 Nun´Alvares ..............................................2
CCD Sobrosa ..........................................0 Campo ............................................................. 1
USC Baltar ................................................. 1 Livração .........................................................3

Classificação após Jornada 7
4º Nun´Alvares ............................................................................................................11 pontos 
9º CCD Sobrosa ............................................................................................................. 9 
16º  USC Baltar .................................................................................................................3

II Divisão AFP
Resultados Jornada 6
FC Parada .................................................0 AD Marco09 ..............................................0
ISC Sobreirense  folgou

Classificação após a Jornada 6
6º FC Parada  ....................................................................................................................8 pontos
13º ISC Sobreirense  ....................................................................................................5

Divisão de Elite
Resultados –  Jornada 11
SC Rio Tinto 1 2 USC Paredes
Aliados FC Lordelo 2 1 Baião
Aliança de Gandra 3 0 Oliv. Douro
Rebordosa AC 4 0 Serzedo

Classificação após a Jornada 11
1  - Aliança de Gandra ..............................................................................................22 Pontos
2 -  Rebordosa AC ....................................................................................................... 22
5 -  USC Paredes ...........................................................................................................20
13 – Aliados FC Lordelo ..........................................................................................13

Próxima Jornada 12
USCP Paredes - Vila Meã
Oliv. Douro – Aliados FC Lordelo
FC Vilarinho - Aliança de Gandra
Leça -  Rebordosa AC

1ª Divisão AFP Série 2
Resultados –  Jornada 8 
Livração 3 4 CCD Sobrosa
SC Nun’Alvares 2 1 USC Baltar

Classificação após Jornada 8
3 - SC Nun’Alvares .......................................................................................................14 Pontos
7 - CCD Sobrosa ............................................................................................................ 12
16 – USC Baltar ..................................................................................................................3

Próxima Jornada 9 
CCD Sobrosa – Bougadense
Livração – SC Nun’Alvares 
USC Baltar -  Caíde Rei

2ª Divisão AFP  Série 3
Resultados - Jornada 7
ARD Macieira 3 1  FC Parada
ISC Sobreirense 1 1 FC Frende 

Classificação após Jornada 7 
7º Parada .............................................................................................................................8 Pontos
11º ISC Sobreirense ..................................................................................................... 6 

Próxima jornada 8 
FC Parada  - AD Várzea FC
Paços de Gaiolo - ISC Sobreirense

CCD Sobrosa, “mais que uma 
equipa, uma família” na luta pela 
manutenção na 1ª Divisão da AFP
Coletividades. Em oito jornadas o CCD Sobrosa soma três vitórias, outros tantos empates e duas 
derrotas. Marcou 12 golos e sofreu nove.

O Centro Cultural e 
Desportivo de So-
brosa joga para a 

manutenção no campeona-
to da 1ª Divisão da Associa-
ção de Futebol do Porto 
(AFP). E está a jogar bem, 
quanto baste para alcançar 
o objetivo.  Os oito pontos so-
mados dão-lhe para já o 6º 
posto da geral com 12 pon-
tos, os mesmos do Caíde de 
Rei (Lousada).

“ O plantel é o mesmo do 
ano passado. As condições 
são as mesmas. Desde o iní-
cio da época que jogamos 
para a manutenção. Quanto 
mais rápido, melhor. Depois 
é um extra para os jogado-
res, um prémio. Esta Divisão, 
a 1ª da AFP, é a ideal para o 
nosso clube que nos permi-
te estabilidade”, explica Fer-
nando Santos, o jovem pre-
sidente do clube. Em condi-
ções normais Fernando 
Santos, seria mais um joga-
dor que o treinador, António 
Babo, poderia deitar a mão, 

António Orlando | texto
mas uma lesão ao fim de 11 
épocas a competir retirou-
lhe as condições físicas ne-
cessárias para continuar a 
jogar futebol.

“A vida é sempre difícil. 
Mas com esforço e colabora-
ção dos sócios vamos levan-
do a água ao nosso moínho”, 
ressalva, o presidente do 
Sobrosa. O clube tem cerca 
de 400 associados, e o orça-
mento ronda os 60 mil eu-
ros. “Quem joga no Sobrosa é 
por amor à camisola. Damos 
uma pequena ajuda para as 
deslocações e nada mais”, 
palavra de presidente que 
tem no clube atletas maiori-
tariamente “jogadores da 
casa”, mas também de Duas 
Igrejas, Paredes, Valongo, 
Freamunde, Paços de Fer-
reira. A regra do clube é: 
“quem não treinar um treino 
que seja na semana, não 
joga”.

O treinador da equipa, 
António Babo, partilha das 
ideias do presidente: “ami-
zade com disciplina é aquilo 
que a casa gasta”; o técnico 
natural de Penafiel está em 

Sobrosa há dois anos e já 
percebeu que as condições 
de trabalho, no terreno, não 
são as melhores. “O nosso 
campo é pelado e como o 
Sobrosa, felizmente, tem 
equipas em todos os  esca-
lões de formação, os sénio-
res são sempre os últimos a 
jogar. Quando chega a nossa 
vez, em dias de chuva, o 
campo já está impraticável, 
todo enlameado”, revela.  A 
solução, no entender de An-
tónio Babo, seria a coloca-
ção de um relvado sintético 
no parque de jogos do CCD 
Sobrosa. “Julgo que as forças 
vivas do concelho deveriam 
olhar para estas coletivida-
des com outros olhos. Sou 

da opinião que clubes como 
o Sobrosa que têm todos os 
escalões de formação de-
viam ter mais apoios das 
autarquias. Os dirigentes fa-
zem um esforço muito gran-
de e mereciam um reconhe-
cimento”, defende o técnico. 
No plano desportivo, o “mis-
ter” do Sobrosa diz que a 
equipa está a corresponder 
às expetativas e às ambi-
ções do clube. “Este ano per-
demos cinco jogadores fun-
damentais em relação à 
época passada e entraram 
sete novos atletas que nos 
vieram ajudar. O plantel dá-
me total garantia para man-
ter o clube na 1ª divisão da 
AFP”, conclui. 

Fernando Santos 
de jogador a 

presidente
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Paulo Ribeiro é o novo 
treinador dos juniores 
do Paredes
Chicotada.  Apesar do aparente bom desempenho da equipa no nacional 
de juniores, a direção do União de Paredes decidiu prescindir de Hélder 
Sousa “Pato” e avançou para a contratação de novo treinador. A mudança 
não estará a ser bem digerida.

Paulo Ribeiro é o novo 
treinador dos juniores A 
do Paredes. O técnico que 
conta com passagens pelo 
Vila Meã e pelos escalões 
mais jovens do Freamun-
de foi ainda preparador fí-
s i co  d o s  s e n i o re s  f re a -
mundenses, numa equipa 
técnica liderada por Jorge 
Regadas. 

Paulo Ribeiro tem co-

mo treinador adjunto o ex 
futebolista Filipe Pastel. O 
Paredes milita na 2ª divi-
são nacional de juniores. 
Paulo Ribeiro deverá es-
trear-se, amanhã sábado, 
frente ao Sousense. 

A mudança do coman-
do técnico não estará a ser 
bem digerida em determi-
nados setores do clube, 
nomeadamente, entre jo-

gadores, dirigentes e pais 
de atletas. 

O Progresso de Paredes 
procurou perceber as ra-
zões da mudança de trei-
nador e a veracidade das 
convulsões internas no 
clube, junto do presidente 
do União de Paredes, mas 
não foi possível contatar 
Manuel Cardoso até ao fe-
cho desta edição. F

O
T

O
: D

R

O atleta da Casa do Benfi-
ca em Paredes, Fábio Rodri-
gues classificou-se na 2ª 
posição no Corta Mato de 
Barcelos no escalão de Ju-
niores Masculino, prova 
realizada no passado do-
mingo, dia 15.

Em Torres Vedras, no 
34º Crosse de Matos Velhos 
a prova mais emblemática 
de Corta Mato extra Cam-
peonatos em Portugal, a 
Casa do Benfica obteve dois 
pódios individuais e o 9º 
lugar da geral por equipas.

O destaque vai, assim, 
para as prestações de Sofia 

Atletismo da Casa do Benfica 
continua com passada larga

Sousa em Benjamins Femi-
ninos 2ª classificada e Cris-
tina Freitas Juniores Femi-
ninos 3ª classificada.

“Mesmo depois de per-
der os seus dois melhores 
atletas, Pedro Ferreira para 
o SL Benfica e Eduarda Bar-

bosa para o SC Portugal, a 
secção de atletismo tem a 
capacidade de se renovar e 
continuar a vencer mesmo 
ao mais alto nível”, garantiu, 
fonte dos encarnados de 
Paredes no final da prova 
de Torres Vedras.
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os nossos empresários

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

BESTRAVEL PAREDES

Rua Serpa Pinto, 129 Loja 12
4580-204 Paredes
 
Tel: 255 785 359
Telm: 914 676 408 | 936 300 756

Email: paredes@besttravel.pt
Website: bestravel.pt/paredes
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Quiosque Estrela da Cidade devolveu autoestima 
a Liliana Correia – a menina dos jornais
Quiosque. Negócio 
de venda de jornais e 
tabaco dá os bons 
dias à cidade a partir 
das 6.30 horas.

O Quiosque Estrela 
d a  C i d a d e  é  u m 
negócio que Lilia-

na Correia, 31 anos, agar-
rou com todas as forças 
para acabar com o desem-
prego que lhe estava a ma-
tar a autoestima. Há dois 
anos, corria o mês de ou-
tubro para o fim, o marido 
viu que o “Estrela da Cida-
de” estava à venda e com 
algum esforço, à custa das 
poupanças, adquiriu o es-
paço localizado nas ime-
diações do Centro de Saú-
de de Paredes. Tabaco, re-
v i s t a s ,  j o r n a i s  e 

raspadinha são os produ-
tos  q ue  tê m  m a i s  s a íd a 

numa longa lista de pro-
dutos à venda. “Há de tu-

d o  co m o  n a  fa r m á c i a” , 
graceja Liliana Correia.

Na lotaria têm sido vá-
rios os prémios atribuídos 
p e l a  m ã o  d a  j ove m  co -
merciante. Por semana a 
venda suplanta os 2 mil 
euros em lotarias instan-
tâneas. “É um fenómeno”, 
reconhece Liliana. 

“Ainda agora dei, vendi, 
dois prémios de 100 euros 
de outras tantas raspadi-
nhas.  Também já vendi 
prémios de mil euros, en-
tre muitos outros”. 

Diariamente de segun-
da a sábado o Quiosque 
Estrela da Cidade tem as 
portadas abertas ao públi-
co entre as 6.30 horas e as 

19 horas. Ao domingo o jor-
nal pode ser comprado en-
tre as 6. 30 horas e as 13 
horas. 

É aqui, no Quiosque Es-
trela da Cidade, que o lei-
tor pode encontrar à ven-
da as novas edições deste 
jornal que está a ler. Lilia-
na Correia é, de resto, uma 
das vendedoras que mais 
exemplares vende do Jor-
nal Progresso de Paredes. 

“O sitio é bom. Gosto de 
fazer o atendimento ao 
publico, o contato com as 
pessoas. O problema é a 
carga fiscal elevada. Só 
e m  t a x a s  de  l i ce n ça  de 
ocupação do espaço pago 
à Câmara 1400 euros por 
ano. As nossas margens 
no negócio são muito bai-
xas. Mas não dá prejuízo”, 
c o n f e s s a ,  s e m 
desanimar.
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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

TODOS OS PeRfUmes NUMA SÓ mARCA

Largo Nuno Álvares, nº17  |  4580-170 PAREDES
smellparedes@gmail.com  |  Telef.: 223 290 473  |  933 056 817

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

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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ExPoSIção 
Até DIA 30 Exposição coletiva
de Ilustração Infantojuvenil 
– O Outro Modo de Escrita
Átrio da Cooperativa e Fundação 
A Lord - Trajes Tradicionais Portu-
gueses da Madeira e dos Açores  
Biblioteca da Cooperativa e 
Fundação A Lord – Retratos 
de Portugal: Palavras e Imagens 
Minho e Douro Litoral. 

tEAtro 
DIA 21|21.30 HorAS – Intervalo  
da Vida III – Lordator Juvenil
DIA 28|21.30 HorAS – Cama, Mesa 
e Roupa Lavada- Grupo de Teatro 
Pedaços de Nós de Freamunde

CInEmA 
DIA 24| 10.30 HorAS
Big Hero  6 – Os Novos Heróis M/6

AtElIêS 
DIA 25|14.30 HorAS
 Artes Manuais - Flores de Fuxico 
M/18

BIBlIotECA 
DIA 26 | 10.30 HorAS
Teatro de Fantoches – A Galinha 
Ruiva de Susana Davidson
Escritor do Mês – Luís Miguel Rocha

O Leituras Sugere… Temas Infanto-
juvenis - O dia em que os lápis 
desistiram de Drew Daywalt

Sábados na Biblioteca
DIA 28 | 9-12.30 HorAS 
13.30 – 18 HorAS

DEzEmBro

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

ALORD

AgEnDA 
CULTURAL DO CONCELHO  
DE PAREDES  /  NOV/DEZ

“Factos e formas da fala das pessoas  
da região” dão origem a peça de teatral   
teatro. Espera-se que, através do riso e da diversão, se espelhem alguns costumes.

A Fundação A Lord 
faz subir ao palco 
do seu auditório, 

amanhã, sábado,  a peça 
de teatro “Intervalo da Vi-
da III” pelo Grupo de Tea-
tro LORDator. O espetácu-
lo está marcado para as 
21.30 horas.

O LORDator, inicial-
mente conhecido por Clu-
be de Teatro, nasceu, em 
março de 2006, para com-
plementar um conjunto 
de atividades desenvolvi-
das pela Fundação A 
LORD. Começou com um 
grupo constituído por dez 
elementos femininos, 
orientado pelas animado-
ras da Biblioteca desta Ins-
tituição, Ana Ferreira e Eu-
génia Gonçalves.

O primeiro projeto des-
te Clube de Teatro – Teatro 
nas Escolas –, foi imple-

António Orlando | texto
mentado pela Biblioteca e 
dirigido às escolas da cida-
de de Lordelo. Desde essa 
data, tem apresentado vá-
rias peças, não só no Audi-
tório da Fundação, mas 
t a m b é m  n o u t r a s 
instituições.

O grupo de teatro pre-
tende continuar a dinami-
zar a sua atividade no senti-
do de desenvolver, na co-
munidade, o gosto pelo 
teatro. 

SINOPSE de “Intervalo 
da Vida III”

Como foi prometido ao 
público na última apresen-
tação da peça de teatro O 
Intervalo da Vida II, surge O 
Intervalo da Vida III. Esta 
obra teatral faz a síntese das 
anteriores, baseando-se 
em factos e formas de falar 
das pessoas da região.

Alguns acontecimentos 
foram relatados por ele-
mentos da comunidade. 
Com autorização dos mes-

mos, foi possível construir o 
texto. Espera-se que, atra-
vés do riso e da diversão, se 
espelhem alguns costu-
mes, cabendo ao público a 
sua análise. 

FICHA TÉCNICA 
Autoria, encenação, fi-

gurinos e cenografia: Eugé-
nia Gonçalves

Interpretação: Andreia 
Silva, Bruna Gonçalves, 
Deolinda Ribeiro, Filipe 
Barbosa, Frederico Bastos, 
Inês Coelho, Joana Oliveira, 
Marta Alves e Marta Barros

Operação de luz e de 
som: Ilídio Sousa

No dia 28 será a vez de 
entrar em cena o Grupo de 
Teatro Pedaços de Nós – 
Freamunde, com a peça 
“C a m a ,  Me s a  e  Ro u p a 
Lavada. 

A entrada é livre e as re-
servas de bilhetes poderão 
ser efetuadas pelo telefone 
(224 447 357) ou por e-mail 
(geral@fundacaoalord.pt).

O Conservatório do 
Vale do Sousa é uma es-
cola do Ensino Artístico 
Especializado da Músi-
ca que abrange alunos 
n ã o  s ó  d o  c o n c e l h o  
de Lousada como de to-
dos os concelhos limí-

Casa da Musica acolhe aniversário do Conservatório do Vale do Sousa
trofes, nomeadamente 
d e  P a r e d e s  P a ç o s  d e 
Fe r r e i r a ,  Fe l g u e i r a s , 
Amarante, Marco de Ca-
n a v e s e s ,  B a i ã o  e 
Penafiel.

A s  c o m e m o r a ç õ e s 
dos 20 anos do Conser-

vatório tiveram início no 
passado dia 10 de janeiro 
e têm decorrido ao longo 
de todo o ano com varia-
dos concertos, estágios, 
m a s t e rc l a s s e s ,  wo rk- 
shops. 

Este concerto na Ca-

sa da Música no Porto 
representa o culminar 
de  u m  a n o  mu ito  p ro -
veitoso e abrangente a 
nível pedagógico e mu-
sical. Neste concerto te-
remos a apresentação 
d a s  O rq u e st ra s  de  s o -

pros (Orquestra Juvenil 
do CVS e Orquestra de 
S op ro s  do  C VS )  a s  O r-
questras de Cordas (Mo-
derato e Allegro) assim 
como os coros de Inicia-
ção Musical, Ensino Bá-
sico e Secundário.
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M
uito se fa-
la na rea-
lização 
de audi-

torias financeiras. Ora em 
que consiste uma audito-
ria financeira? Quem está 
legalmente autorizado a 
faze-las? Quem tem com-
petências para as realizar?

Convém começar por 
dizer que há vários tipos 
de auditorias financeiras. 
Desde logo, há auditorias 

Por
AlExAnDrE 
AlmEIDA
Economista
Revisor Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

AlExAnDrE 
AlmEIDA

Revisor Oficial de Contas

auditorias financeiras
que são realizadas por 
obrigatoriedade dos esta-
tutos das empresas- é o ca-
so das Sociedades Anóni-
mas e as SGPS (Sociedades 
Gestoras de Participações 
Sociais), que independen-
temente da sua dimensão 
estão sujeitas a terem con-
tas auditadas. Depois te-
mos empresas de qualquer 
tipo, anónimas ou socie-
dades por quotas, que têm 
obrigatoriedade de ter 
contas anuais auditadas 
porque atingiram deter-
minada dimensão. E que 
dimensão é essa? Isso vem 
previsto no artigo 262º. do 
Código das Sociedades 
Comerciais, que estipula 
que as sociedades que ex-
cedam 2 de 3 limites aí pre-

vistos, durante dois anos 
consecutivos ficam obri-
gadas a ter contas audita-
das, contas certificadas. 
Esses limites são- Um Vo-
lume de vendas anual su-
perior a 3 milhões de eu-
ros, um total do ativo su-
perior a 1,5 milhões de 
euros ou um número de 
funcionários superior a 50. 
Quando 2 destes 3 limites 
são ultrapassados durante 
dois anos consecutivos, 
essa sociedade passa a ter 
que ter contas auditadas, 
contas certificadas. 

E quem pode fazer estas 
auditorias, estas certifica-
ções? Um Revisor Oficial 
de Contas. Este profissio-
nal é que está habilitado, 
quer em termos de forma-

ção, quer em termos legais 
para certificar anualmente 
essas contas. Daí que a es-
sa auditoria, se passe a 
chamar de Certificação 
Legal de Contas, uma vez 
que esse profissional tem 
um estatuto legal que lhe 
permite emitir essa certifi-
cação. As contas anuais de 
uma empresa com certifi-
cação legal de contas sem 
qualquer reserva, são con-
tas que têm mais garantias 
de não conter erros ou dis-
torções materialmente re-
levantes, uma vez que para 
além dA sua preparação 
por um Técnico Oficial de 
Contas foram objeto de 
uma auditoria adicional 
por um outro técnico- um 
Revisor Oficial de Contas.

Para além destas audi-
torias, destas Certificações 
Legais de Contas, existem 
outras auditorias financei-
ras que não são impostas 
por lei, mas que são solici-
tadas por interessados pa-
ra, uma vez mais, terem 
maiores garantias de fiabi-
lidade de determinadas 
contas. Essas auditorias 
podem já ter um âmbito 
mais restrito que uma cer-
tificação legal de contas. 
Podem, por exemplo, ser 
uma auditoria financeira 
só à área das compras, à 
área das vendas, à área dos 
Ativos, etc. Como também 
pode ser uma auditoria a 
todas as contas como se de 
uma Certificação Legal de 
Contas se tratasse.

De referir ainda, que 
uma auditorias realizada 
por um Revisor Oficial de 
contas é uma atividade 
m u i t o  r e g u l a d a  e  q u e 
obedece ao respeito de 
muitas normas e diretri-
zes de auditoria. Para que 
um Revisor chegue ao fi-
nal do seu trabalho e es-
t e j a  e m  c o n d i ç õ e s  d e 
emitir uma opinião sobre 
as contas que auditou, se-
ja uma opinião sem qual-
quer ênfase ou reserva, 
ou uma opinião com ên-
fases  ou reser vas,  tem 
que nos seus papeis de 
trabalho fundamentar 
muito bem a sua opinião, 
sempre tendo em conta o 
previsto nessas normas e 
diretrizes de auditoria.

E
s t ava  M a rc a d a 
para 6ª feira, 13, 
mas por supers-
tição, só se reali-

zou no dia 14, a Ceia comemo-
rativa dos 10 anos de Poder 
Excélsico em Wallsburgo/
Paredes.

No Pórtico de entrada es-
creveram numa faixa: “Ó vós 
que aqui entrais, que não su-
portais o Excelso, deixai toda 
a esperança!”

A imprensa regional não 
foi convidada por falta de es-
paço para a acolher, tantos 
eram os auto-convidados a 
querer marcar presença no 
Princípio da despedida do 
Excelso e para tentar perce-
ber quem ele nomeava como 
sucessor.

Afinal, tudo se resumiria à 
Excélsica frase: “Antes e De-
pois de mim, o Deserto!”

O Indiscreto sabe, porque 

esteve lá, e para nós há sem-
pre lugar.

E também houve lugar pa-
ra Kin Un-Xong, o querido lí-
der norte-coreano, cuja dis-
creta presença só foi notada 
pelo Indiscreto e que nos ex-
plicou que estava cá em está-
gio para aperfeiçoar a forma 
de lidar com a imagem e com 
a memória colectiva, apren-
dendo com quem realmente 
s a b e  f a z e r  a s  c o i s a s  e m 
condições.

Extasiado, confessou que 
apre nde u  i me n s o  com  os 
eloquentes discursos sobre o 
Excelso, O Grande Irmão de 
todos nós, tendo ficado abis-
mado de admiração com as 
suas incomparáveis obras e 
grandes feitos de que se ouve 
falar até no Oriente!. Princi-
palmente porque Excelso, O 
Supremo Líder, rezaram tais 
cronistas, começou do zero, 

pois antes dele, em Wallsbur-
g o / P a r e d e s  e r a  a 
Pré-história.

Declarou-se um fervoroso 
adepto da ideia de em Pare-
des o tempo passar a ser con-
tado da seguinte forma: a.e. 
(ANTES DO EXCELSO) e d.e. 
(DEPOIS DO EXCELSO).

Prometeu ainda traduzir 
para coreano o mais recente 

livro do Excelso: “Como apa-
gar todo o passado anterior 
ao meu mandato em 10 li-
ç õ e s ”  –  E d i ç õ e s  A r r o t a 
Romanico.

A única coisa que não per-
cebeu foi como é que a magna-
nimidade do Excelso permitiu 
que o ansião Arranja Fon-Seca 
falasse sobre as lendas que 
existiam dos tempos Pré-ex-

célsicos. Aquela figura cheia 
de cãs, fazia-lhe recordar o seu 
tio Xang Xong-Taek; e se fosse 
lá na terra dele, os próximos 
ouvintes do velhinho seriam 
os seus 120 cãezinhos, que é a 
forma oriental e eficaz de os 
grandes líderes resolverem as 
crenças mitológicas do género 
de que teria havido vida antes 
do Excelso.

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 décima ceia
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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

Agência Funerária, Lda.

José Teixeira do Couto Joaquim Teixeira do Couto Miguel CoutoDesde 1943

FALECEU

ANTÓNIO AUGUSTO COSTA
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 casa-
do 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 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
BESTEIROS

FALECEU

JOSÉ MOREIRA MACHADO
Faleceu no dia 13 de novembro, com 85 anos. Era 
natural de Duas Igrejas-Paredes e residente na Rua 
dos Santos nº 117 – Duas Igrejas - Paredes. Era casa-
do com Maria Cândida Ferreira dos Santos.  

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
DUAS IGREJAS

FALECEU

MARIA DE FÁTIMA
VEIGA DA SILVA BARBOSA
Faleceu no dia 12 de novembro, com 50 anos. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua da 
Ribeira nº 911 Lordelo – Paredes. Era casada com 

José Paulo Gomes Barbosa.

AGRADECIMENTO
Seu marido, filhos e demais família, vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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
LORDELO

FALECEU

FORTUNATO JOAQUIM
BARBOSA BICA DE FREITAS
Faleceu no dia 7 de novembro, com 70 anos. Era 
natural de Baltar-Paredes e residente na Rua do 
Ronfe nº 78 – Lordelo - Paredes. Era casado com 

Maria Fernanda Moreira da Silva de Freitas.
AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhas, 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
LORDELO

FALECEU

LUCINDA FERREIRA DA COSTA
Faleceu no dia 7 de novembro, com 83 anos. Era 
natural de Lordelo, Paredes e residente na Rua 
das Cruzes nº 241, Lordelo – Paredes. Era viúva 
Cipriano Coelho de Brito.

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
LORDELO

FALECEU

MARIA ROSALINA LIMA GUEDES
Faleceu no dia 9 de novembro, com 93 anos. Era 
natural de Vila Cova da Lixa e Borba de Godim- 
Felgueiras e residente na Rua 5 de Outubro nº 
66 – Paredes. Era viúva de António Ferreira de 

Sousa Costa.

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

FALECEU

MARIA DA CONCEIÇÃO
MOREIRA PACHECO
Faleceu no dia 10 de novembro, com 78 anos. 
Era natural de Rebordosa, Paredes e residente na 
Rua Moreira Carvalho nº 257 – Duas Igrejas- Pare-

des. Era viúva de Joaquim da Silva Marques.

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
DUAS IGREJAS

QUERIDA AVÓ NINA
Neste momento a palavra “Saudade” ganhou um sentido que 
nunca tinha ganho para mim e para os que te rodeavam.
Agora sinto que estamos longe mas sei que distância ne-
nhuma faz apagar as memórias que tenho da tua voz, do teu 
toque e essencialmente das tuas palavras que sempre me 
confortaram.
Pergunto onde estás e não obtenho resposta alguma, tento 
falar contigo mas não oiço a tua voz, não te sinto e isso con-
funde-me.
Sei que onde quer que estejas estás a sentir o carinho dos 
teus grandes filhos, dos teus empenhados netos e queridos 
bisnetos.
Tristes, sabemos que estás a ter o descanso que sempre me-
recestes e que daí nos estás a transmitir força para enfrentar-
mos a tua perda.
Queria dizer-te que todas as palavras que um dia me disseste 
foram lições para o meu futuro.
O teu discurso motivou-me a um dia me tornar uma grande 
mulher como tu o foste.
A tua vontade de viver foi sempre contagiante e hoje, mais do 
que nunca, incentiva-me.
Até um dia, Avó Nina!

(Marta Costa – 14 anos- Neta de Maria Rosalina Lima Guedes).

FALECEU

IRENE FERNANDA 
DA ROCHA MOREIRA DO VALE
Faleceu no dia 10 de novembro, com 64 anos. Era 
natural de Água Longa, Santo Tirso e residente 
na Rua Dr. Luís Ventura nº 27 Lordelo – Paredes. 

Era viúva Ilídio Barbosa Campos.

AGRADECIMENTO
Sua família,vêm 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
LORDELO
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FALECEU

ZEFERINO COELHO DA SILVA LEAL
Faleceu no dia 4 de novembro, com 73 anos. Era 
natural de Cristelo, Paredes e residente na Rua José 
Ribeiro da Silva, Cristelo-Paredes. Era casado com 
Maria da Costa Coelho.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filho e demais família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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
CRISTELO

FALECEU

MANUEL NUNES RIBEIRO
(MANUEL CAPOTINHO)
Faleceu no dia 17 de novembro, com 87 anos. Era 
natural de Duas Igrejas, Paredes, e residente Trv. de 
Campos, nº 24, Vilela-Paredes. Era viúvo de Margari-

da Duarte de Barros.

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 en-
dereçadas aquando do falecimento e funeral. Participam também 
que a missa de 7º dia será celebrada Sábado dia 21 de novembro 
pelas 18 horas na Igreja Paroquial de Vilela. Antecipadamente agra-
decem a todas as pessoas que participem nestes atos religiosos.

A FAMÍLIA  
Funerária Val de Sousa Lda.

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

VILELA

FALECEU

DIOGO VITORINO
DIAS GONÇALVES
Faleceu no dia 16 de novembro, com 22 anos.
Era natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua 
da Ferrugenta nº 354, Lordelo – Paredes.
Era Solteiro.

AGRADECIMENTO
Seus pais, irmâ e restante família vêm por este meio, extrema-
mente sensibilizados e na impossibilidade de o fazer pessoalmen-
te, 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 a missa de 7º dia 
ou que de outro  modo lhes manifestaram o seu apreço, pedindo 
desculpa por 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 / 919 515 181

LORDELO

FALECEU

RICARDO MIGUEL 
ALMEIDA DA SILVA
Faleceu no dia 17 de novembro, com 33 anos.
Era natural de Castelões de Cepeda, Paredes e residia 
na Rua Dr. António Mendes Moreira nº 37/2º - Pare-
des. Casado com Marília Alexandra Teixeira Dias.  

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

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

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

PAREDES

FALECEU

MARIA MADALENA VIANA 
RIBEIRO DA SILVA MARQUES
Faleceu no dia 8 de novembro, com 93 anos.
Era natural de Penafiel e residia na Av. Senhora do 
Vale nº 67, Cete - Paredes.  Era viúva de Carlos Vicen-
te da Silva Marques.

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

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

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

CETE

FALECEU

ANTÓNIO FREIRE
Faleceu no dia 17 de novembro, com 90 anos.
Era natural e residente na freguesia Bitarães - 
Paredes
Era casado com Maria da Silva.

AGRADECIMENTO
Sua família vem por este meio, extremamente sensibilizada e na 
impossibilidade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as 
pessoas que se associaram à sua dor e pelas provas de carinho 
e amizade que lhes foram endereçadas aquando do falecimento 
e funeral, bem como na missa 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
BITARÃES

FALECEU

MÁRIO AUGUSTO PINTO LOBÃO
Faleceu no dia 17 de novembro, com 84 anos.
Era natural de Idães- Felgueiras e residente na Rua 
da Corujeira nº 337, Lordelo – Paredes.      Era casado  
com Anunciação de Barros.

AGRADECIMENTO
Sua esposa, filhos, noras, genros, netos, bisnetos e restante família 
vêm por este meio, extremamente sensibilizados e na impossibili-
dade de o fazer pessoalmente, agradecer a todas as pessoas que 
se associaram à sua dor e pelas provas de carinho e amizade que 
lhes foram endereçadas aquando do falecimento e funeral, bem 
como a missa de 7º dia ou que de outro  modo lhes manifesta-
ram o seu apreço, pedindo desculpa por 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 / 919 515 181

LORDELO
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