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incêndios. 17,6% da mancha verde do concelho ficou queimada. Sobreira lidera a lista 
das freguesias com maior área queimada. Cête foi a que mais teve ocorrências de fogo – 
71 no total.  PÁGS.12 e 13
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Pessoalmente não me repugna a 
propriedade, nem quero mal 
ou invejo quem seja proprietá-

rio e quem ambicione sê-lo, seja por 
aforro, seja por trabalho seja por he-
rança: Eu quero deixar os meus filhos o 
melhor possível, por isso, acho social-
mente justificável e não condenável 
que eles herdem o que tenho.

Por isso, ideologicamente prefiro 
saber o que é meu, do que ter uma par-
te ínfima de um “nosso” em que outros, 
porventura menos merecedores, fi-
quem com a parte de leão, ou seja, a 
deles e a minha.

Claramente, não confundo o meu 
gosto pela Propriedade e sua defesa, 
com uma repartição injusta e iníqua 
dos bens. Aceito a redistribuição dos 
rendimentos, com limites, mas é o que 
se passa com os impostos diretos.

A cada um o que é seu: Suum Cuique 
Tribuere, como diziam os Latinos. Con-
jugado com o Honeste Vivere (viver ho-
nestamente) e o Altere Num Laedere 
(não prejudicar o próximo), são elemen-
tares e saudáveis Princípios de vida.

Mas actualmente parece ser outro 
o pensamento oficial reinante: de for-
ma mortaguamente proselitista, tendo 
na vanguarda um bloco de esquerda 
triunfante, pretende-se atacar a pro-
priedade, elegendo-a como o alvo capi-
talista a abater.

O ideário actual é: VAMOS ACABAR 
COM OS RICOS!

Para mim está errado, e como ouvi 
uma vez numa homilia, o objectivo de-
via ser acabar com os pobres.

Ora o instrumento de ataque, de 
saque, para desavergonhadamente o 
fazer é o IMI, cujas mexidas e altera-
ções nos são apresentadas como o 
remédio para o nosso mal perma-
nente da Penúria estatal:

Foi há pouco tempo com a altera-
ção encoberta dos critérios de avalia-
ção dos imóveis tornando a base tri-
butável mais cara.

Depois atacando cegamente os 
mais capitalistas dos capitalistas – A 
Igreja Católica -  pretendendo fazer 
pagar o que legalmente estava isento 
(não fazendo o mesmo a partidos po-
líticos, sindicatos e Fundações de fa-
chada) esquecendo o relevante pa-
pel social desempenhado por ela.

Finalmente, cria-se um novo 
monstro, perdão, imposto: Vai-se tri-
butar os prédios com enorme valor. 
Mas só estes! Por enquanto, digo eu. 

Por isso, está o leitor descansado; 
Só tem uma casita sofrível; Isto não é 
para si. Pois não esteja descansado, a 
sua vez há-de chegar.

Pois julgam que isto vai resolver o 
problema de Portugal?

Claro que não.
E agora, depois de criado o mons-

tro, este vai ser difícil de controlar, e 
há que alimentá-lo.

Depois de devorar os prédios 
grandes, a voracidade atingirá os 
prédios com valor cada vez mais in-
ferior, baixando a fasquia do valor.

A alimentação do déficit tem um 
caminho tão fácil: Basta baixar a bar-
reira do valor dos imóveis sujeitos ao 
novo imposto. Baixar suavemente, 
devagarinho …

O Monstro que agora se alimenta-
rá com os ricos, acabados estes, co-
merá os pobres.

Por
vasCo
ribeiro
Diretor

vasCo
ribeiro

EDITORIAL

O IMI do nosso 
empobrecimento

Dirão os nossso leitores que esta 
notícia está um poucochinho 
atrasada, ao que respondemos 

que o Amor é Eterno, como os diamantes! 
E é sempre tempo para contar uma linda 
história de Amor! Cá vai ela:

Saibam todos que o Ex-Celso e o Al-Ec-
sander Almêda não passaram as férias 
juntos. E foram para lugares tão remota-
mente separados que nem puderam acal-
mar a assolapada paixão que nutrem um 
pelo outro com calientes postais de férias.

Eram, pois, mais que muitas as sauda-
des quando, finalmente, se reencontra-
ram em 1 de setembro na Câmbra Munixi-
pal de Paredes/Wallsburgo.

Naturalmente, porque as aparências 
são importantes, falaram em código, uti-
lizando o Xinguês (linguagem que am-
bos dominam de forma sublime) e de 
que nós faremos uma tradução para 
Português para os nossos leitores per-
ceberem o diálogo, afinal apaixo-
nado, que entre si tiveram:

Al-ecsander, em xin-
guês: “O Sr. Presidente é 
como os burros, só vê para um 
lado”

Traduzindo: “Eu sei, meu queri-
do, que só tens olhos para mim”.

ExCelso, em xinguês: “Se não conse-
gue zurrar de forma eloquente, abre a 
porta a que lhe chame outras coisas. Vai 
ter de ficar sozinho porque não sei descer 
a esse nível”

Traduzindo: “Oh quantas saudades ti-
nha da tua voz e das tuas declarações de 
amor. Espera, não vás embora! Quando to-
dos adormecerem irei ter contigo aí 
abaixo.”

ExCelso, em xinguês: “Quando um bur-
ro fala o outro baixa as orelhas; veja se quer 
que lhe dê uns óculos de Penafiel”

Traduzindo: “Trouxe-te um presente de 
férias”

Al-ecsander, em xinguês: “Uma casa à 
sombra em Paredes paga mais IMI que uma 

casa ao sol em Paços de 
Ferreira”.

Traduzin-
do: “Também 
trouxe uma 
prendinha pa-

ra ti”
ExCelso, em xinguês: “É 

natural, o sol em Paredes é 
melhor”

Traduzindo: “Oh, como te 
adoro: És o meu sol, a minha 
Luz, a minha Vida!”

O amor anda no ar!

aDvertÊnCia: Este espaço humorístico e satírico tem como destinatários ape-
nas os que têm sentido de humor, estando proibidos de o ler os que o não tiverem. 
O seu conteúdo não traduz qualquer afirmação que seja verdadeira.
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Após um regresso 
às aulas em ple-
no, as crianças 

são “invadidas” por inter-
minável matéria a estu-
dar e numerosos “traba-
lhos para casa” a comple-
tar. Mas como poderá 
ajudar o seu filho com os 
tão exigentes estudos? 
Eis algumas dicas.

Pais presentes. O 
progresso escolar da 
criança assenta numa ba-
se (social e emocional) 
bem consolidada. Esteja 
envolvido na vida do seu 
filho diariamente, confir-
mando o seu aproveita-
mento bem sucedido ao 
longo do ano letivo.

Qualidades essen-
ciais. Ser bom aluno é 
tendencialmente sinóni-
mo de ser feliz: a vontade, 
o empenho e a dedicação 
são qualidades primor-
diais. Solidifique a relação 
com o seu filho, clarifican-
do a educação transmiti-
da no contacto do dia a 
dia.

A tranquilidade. Um 
ambiente adequado ao 
estudo, tranquilo e con-
fortável, é fundamental 
ao ótimo desempenho. 
Crie para o seu filho “o 
cantinho do estudo”, que 
o incentivará à realização 
das tarefas escolares.

o tempo. A gestão do 
tempo de estudo implica 
a monitorização e a exe-
cução das tarefas escola-
res. Não permita que o 
seu filho dedique dema-
siado tempo à mesma ta-
refa, evitando as ineren-
tes fadiga e aversão à sua 
realização. 

A importância das 
fontes. A pesquisa de fon-
tes bibliográficas credí-
veis é um precioso com-
plemento ao estudo. Dis-
ponibilize ao seu filho 
material suplementar 
para o auxílio às diversas 
atividades escolares. 

os “testes orais”. A 
oralidade ajuda na reten-
ção informativa e no for-
talecimento do vocabulá-
rio. Coloque questões ao 
seu filho para acompa-
nhar a sua aprendizagem, 
ajudando, paciente e pe-
dagogicamente, na refor-
mulação das respostas.

as “não críticas”. O 
elogio incentiva a melho-
ria, pelo que críticas ne-
gativas devem “ficar de 
lado”. Elogie as conquis-
tas e os esforços do seu fi-
lho, comprovando o au-
mento da produtividade 
escolar.

Diz-me com quem 
andas.  É dever dos pais a 
definição de um conjunto 
de valores e comporta-
mentos, sendo peremtó-
rio conhecer os amigos da 
criança. Guie o seu filho 
nas boas relações, sensi-
bilizando-o para a boa 
educação, o bom compor-
tamento e a importância 
do trabalho em equipa.

Aprender a brincar. 
A aprendizagem é facili-
tada num ambiente cria-
tivo e informal. Poderá 
usar objetos comuns para 
dar exemplos práticos ao 
seu filho, aliando diver-
são a conhecimento.

As notas. A discussão 
sobre expetativas é fun-
damental no início do ano 
letivo. Valorize o esforço 
do seu filho, independen-
temente dos resultados 
obtidos, e comprove as 
consequências deste re-
forço positivo nos resul-
tados escolares. 

Bons estudos!

Por
inÊs 
pereira

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

pereira

O papel dos pais
nos estudos da criança

   opinião ClíniCa  

O Executivo da Câmara de 
Paredes aprovou, por 
maioria, com os votos 

favoráveis da vereação do PSD, 
o Orçamento Municipal para 
2017. O PS votou contra. O do-
cumento tem uma dotação glo-
bal de 63 milhões de euros, ve-
rificando-se um decréscimo de 
5 milhões de euros relativa-
mente ao ano anterior. A receita 
corrente, segundo a contabili-
dade de Celso Ferreira, atingirá 
os 40 milhões de euros com 
uma despesa corrente de 36 
milhões acrescidas de mais três 
milhões das amortizações ban-
cárias. A receita de capital pre-
vista ultrapassa os 22 milhões 
de euros.  

Os socialistas, pela voz do 
seu primeiro Vereador Alexan-
dre Almeida, consideraram que 
Orçamento “não é mais do mes-
mo, mas é o mesmo dos anterio-
res”. Alexandre Almeida acha 
que o executivo de Celso Ferrei-
ra elaborou um Orçamento ca-

marário que “deturpa e aldraba 
a realidade ao projetar receitas 
que sabe que não as vai ter. O 
Orçamento que é apresentado 
como sendo de 63 milhões de 
euros quando na realidade é de 
40 milhões”. Por outro lado o 
vereador diz que o Orçamento 
revela que 2017 “será o ano de 
cumprir com as promessas que 
não foram cumpridas durante 
2014, 2015 e 2016 mas surpre-
sa das surpresas, o Orçamento 
para 2017 é inferior ao de 2016. 
Ou seja, os Orçamentos deste 

executivo são uma farsa, por-
que encerram receitas fictícias 
e como tal investimentos que o 
executivo também sabe de an-
temão que não irá realizar”, 
disse.

O Vereador do PS quis ainda 
saber pormenores do realoja-
mento da comunidade cigana, 
prevista no documento.

Celso Ferreira fez a defesa do 
seu Orçamento com a habilida-
de política que lhe é reconheci-
da, praticamente sem falar ob-
jetivamente do documento 

considerando que “há uma 
grande confusão na cabeça” de 
Alexandre Almeida. “Deixe de 
ser populista, a câmara não vai 
deixar de fazer cumprir com os 
projetos que temos em carteira. 
Acho que está preocupado com 
as obras que vamos fazer e eu 
também acho que deve estar 
preocupado. Fico espantado 
com o azedume da vossa parte 
pelo Tribunal de Contas ter vi-
sado [aprovado] o empréstimo 
que começou ser de 20 milhões 
de euros e que por não precisa-
mos ficou nos 11 milhões”. Mo-
mentos antes Alexandre Almei-
da tinha dito que o empréstimo 
à banca com um ano de carên-
cia vai atirar a totalidade da fa-
tura para o próximo Executivo 
Municipal.

Sobre o realojamento ciga-
no, o Presidente de Câmara dis-
se “achar curioso o PS estar in-
teressado no assunto quando 
se está a falar do mesmo realo-
jamento que em tempos foi 
chumbado pelos socialistas. O 
novo concurso será aberto em 
Janeiro”, concluiu.

Autarquia. As grandes opções da autarquia para o próximo ano foram aprovadas pela maioria 
do PSD. O PS votou contra. A discussão e votação do Orçamento decorreram na passada quarta-
feira, dia 21, sob a hora de fecho desta edição do Progresso de Paredes. 

Aprovado último Orçamento 
de Celso Ferreira 

António Orlando | texto

O escritório de advogados 
de que é sócio Rui Gomes da Sil-
va, conhecido comentador des-
portivo e vice-presidente do 
Benfica, presta serviços de as-
sessoria jurídica à Autarquia. O 
serviço é contratualizado por 
ajuste direto. 

O escritório Gomes da Silva, 
Cruz Martins, Campos, Gonda-
rez & Associados – Sociedade 
de Advogados, recebe uma mé-
dia de seis mil euros anuais por 
aconselhamento jurídico à Câ-
mara de Paredes, presidida por 

Celso Ferreira.
A existência destes contra-

tos foi tornada pública pelo pre-
sidente do FC Porto, Jorge Nuno 
Pinto da Costa, no passado dia 7 
de setembro, no Marco de Cana-
veses, no decurso da cerimónia 
de inauguração da Casa dos 
Dragões Marcoenses, sugerin-
do financiamentos ao dirigente 
encarnado com dinheiro 
público.  

Não sendo ilegal, este tipo de 
contratualização, apenas pode-
rá ser censurado politicamente 
atendendo a que a autarquia 
tem um gabinete com advoga-
dos cuja função é resolver ques-

tões do foro jurídico.
Nos contratos celebrados 

entre Câmara e o escritório do 
conhecido dirigente benfiquis-
ta é especificado que se trata de 
uma “aquisição de serviços jurí-
dicos- advocacia” a que a autar-
quia recorrerá sempre que en-
tender por se tratar de uma 
“prestação contínua” de 
serviços.

O Progresso de Paredes apu-
rou, por exemplo, que o escritó-
rio de Rui Gomes da Silva co-
brou à autarquia paredense li-
derada por Celso Ferreira, 
5.363.20 euros, em 2011, 
5.929,69 euros, em 2012, e 

8.800,00 euros em 2014. 
No mapa de clientes da Go-

mes da Silva & Associados en-
contram-se, outras entidades 
públicas como a autarquia de 
Portimão, com contratos no 
montante total de 86.600 euros 
aos quais há que juntar mais 24 
mil euros da Portimão Urbis, 
E.M.,S.A., este último relativo a 
julho de 2014. Da lista constam 
também a Estradas de Portugal, 
com um contrato de 45 mil eu-
ros e a Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, com um montan-
te  de 143.500 euros, por um 
conjunto de oito contratos cele-
brados entre 2012 e 2014.

Rui Gomes da Silva trabalha para a Câmara de Paredes
António Orlando | texto
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O Rio Ferreira foi, no 
passado dia 13 de se-
tembro, alvo de mais 

uma descarga poluente. A 
poluição era visível à superfí-
cie do rio, nomeadamente 
junto à Levada do Souto, no 
parque da cidade de Lordelo. 
GNR, SPNA e Agência Portu-
guesa do Ambiente foram 
chamadas ao local para re-
gistar o novo atentado am-
biental que conspurcou o rio 
que atravessa as cidades de 
Lordelo e Rebordosa, ambas 
no concelho de Paredes.

A descarga “foi deliberada 
e programada”, diz sem pa-
pas na língua, Nuno Serra, 
presidente da Junta de Lor-
delo que aponta o dedo à Es-
tação de Tratamento de 
Águas Residuais (ETAR) de 
Arreigada, sob gestão da em-
presa Águas de Paços de Fer-
reira. O autarca foi ao local 
fotografou e filmou o esgoto 
a sair diretamente da ETAR 
para o rio sem qualquer 
tratamento.

No dizer de Nuno Serra, 
ontem foi possível ver que a 
descarga “foi intencional e 
programada para se aprovei-
tar o aumento do caudal do 

rio pela chuva que caiu du-
rante a noite. Quando há uma 
queixa, segundo a lei, eles 
têm 48 horas para comuni-
car uma eventual avaria à 
Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) e é o que fazem 
sistemáticamente. E é assim 
que se livram das multas e 

vão gerindo a situação, quan-
do na verdade não há avaria 
nenhuma. Há sim lamas que 
eles teriam de tratar ou levar 
para um Aterro mas é mais 
barato despejá-las rio abai-
xo”, denuncia revoltado o au-
tarca de Lordelo.

A Águas de Paços de Fer-

reira (AdPF) em comunica-
do, explica que “atualmente, 
a ETAR de Arreigada está a 
rececionar o dobro da capa-
cidade prevista/faturada, 
devido ao uso excessivo e in-
devido de poços domésticos, 
bem como a descargas inde-
vidas (ligações não conecta-

das à rede) na rede de sanea-
mento”.  “Esta situação”, 
acrescenta, “está a ser acom-
panhada de perto pela AdPF 
e a Câmara de Paços de Fer-
reira que estão a trabalhar 
em conjunto numa solução 
que passa pela duplicação da 
capacidade desta ETAR, re-

correndo ao programa ‘Por-
tugal 2020’, numa execução 
que representa um investi-
mento de cerca de 5 milhões 
de euros. O potencial finan-
ciamento do programa ‘Por-
tugal 2020’ será fundamen-
tal para a realização desta 
obra”, acrescenta.

Ambiente. O ministro do Ambiente diz ter determinado à Administração da Região Hidrográfica do Norte que, no prazo de uma semana, apresente uma solução 
técnica para as descargas poluentes no rio Ferreira. Matos Fernandes, em declarações à Lusa, aponta um prazo de dois anos para reparar ETAR de Arreigada.

Esgoto cai sem tratamento no rio Ferreira

António Orlando | texto

O Presidente da Câmara 
de Paços de Ferreira, um dia 
após o novo atentando am-
biental  no rio Ferreira, 
anunciou a intenção de en-
viar para o Ministério Pú-
blico declarações de Pedro 
Passos Coelho, segundo as 
quais, “o problema da água 
no concelho não se resolveu 
nem se vai resolver”. Hum-
berto Brito suspeita que 

por detrás das declarações 
do presidente do PSD e ex
-Primeiro ministro, proferi-
das em Paços de Ferreira, 
possa estar a origem da não 
resolução do problema das 
sucessivas descargas po-
luentes da ETAR de Arreiga-
da no rio Ferreira. 

A necessidade de uma in-
tervenção de fundo na ETAR 
de Arreigada, Paços de Fer-
reira é, há anos, reclamada 
em face das sucessivas des-
cargas poluentes no rio Fer-

reira. Porém, a obra tem sido 
protelada pela tutela do Am-
biente levando ao desespero 
autarcas e população do con-
celho de Paredes, que são os 
primeiros a apanhar com a 
poluição do rio.  

Humberto Brito, autarca 
pacense, revela que a remo-
delação da ETAR de Arrei-
gada está atrasada e em ris-
co de não se fazer e que a 
culpa é da Entidade Regula-
dora dos Serviços de Águas 
e Resíduos (ERSAR), por 

sucessivamente estar a 
criar dificuldades na apro-
vação do projeto de remo-
delação da ETAR mas, tam-
bém, por obstaculizar a ce-
lebração do acordo que o 
município fez com a empre-
sa Águas de Paços de Ferrei-
ra para a renegociação do 
contrato de concessão de 
Água e Saneamento. 

“A ERSAR diz que o pro-
blema da ETAR é um proble-
ma de águas pluviais que fa-
zem aumentar os efluentes 

em dias de chuva e que quer 
mais estudos. Quando sabe-
mos que isso não é verdade. 
A ETAR está preparada para 
uma população de 30 mil ha-
bitantes e não para os atuais 
57 mil habitantes”, garante o 
Edil pacense. 

Humberto Brito entende 
que tais dificuldades são re-
sultado de “uma ingerência 
político- partidária para 
que a situação não se resol-
va: quem nomeou o Conse-
lho de Administração da 

ERSAR foi o anterior pri-
meiro-ministro, Pedro Pas-
sos Coelho; quando na ER-
SAR está um membro que 
foi chefe de gabinete do vice
-presidente do PSD, Jorge 
Moreira da Silva, na altura 
ministro do Ambiente; em 
agosto as declarações pro-
feridas em Paços de Ferrei-
ra por Pedro Passos Coelho. 
É tempo das pessoas tira-
rem as suas ilações até por-
que estamos em ano de elei-
ções”, conclui.

Autarca de Paços de Ferreira culpa Passos Coelho
António Orlando | texto



5Sexta-feira 23 de Setembro de 2016  oprogressodePAREDES

publiCiDaDe



6 Sexta-feira 23 de Setembro de  2016  oprogressodepareDes

soCieDaDe

AVENIDA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE BALTAR    |    TELM.: 919 983 139 EMAIL.: BAGSTOREFM@GMAIL.COM

PUB

Foi bonita a homenagem 
que na noite de 12 de 
junho, decorreu no Au-

ditório da Fundação A LORD, 
ao vencedor da Volta a Portu-
gal em Bicicleta de 2016 pela 
Fundação A LORD. À mesma 
hora que o futebol do FC Porto 
jogava no Estádio do Dragão 
com o Guimarães, o ciclismo 
dos azuis e brancos era enalte-
cido em Lordelo, “na figura tí-
mida e humilde do dedicado e 
trabalhador, Rui Vinhas”. 

O Camisola Amarela da 
Volta é natural de Sobrado, Va-
longo, mas escolheu Lordelo 
para viver com a mulher e o 
Pedro, o primeiro filho de Vi-
nhas que está prestes a nascer 
e que resistiu no ventre da 
mãe às emoções da progenito-
ra por ver o marido a sofrer na 
Volta. Aliás, quando o Pedro 
crescer irá, por certo, ouvir o 
pai dizer que ele foi a inspira-
ção e a força maior para trans-
por as dificuldades e vencer a 
prova rainha do ciclismo por-
tuguês. “A coisa que mais pen-
sava era nele [filho] e na mi-
nha esposa que sofreu bastan-
te a ver na televisão. Passou 
muita coisa pela cabeça”, disse 
Rui Vinhas, num dos vídeos 
projetados no auditório da 
Fundação a Lord. Palavras que 
seriam repetidas ao vivo pelo 
ciclista n´A Lord. 

A plateia que praticamente 
encheu o Auditório estava 
curiosa em perceber o mo-
mento em que Rui Vinhas as-
sumiu, para ele próprio, que 

Tributo. Rui Vinhas agraciado na terra que o acolheu para formar família. Francisco Leal garante que a Fundação a que preside não se esquece de 
ninguém. Vinhas é associado e cliente da Elétrica de Lordelo. 

Rei da Volta a Portugal homenageado pel´A LORD

António Orlando | texto

tinha condições para ganhar. 
Que sabia que ia ganhar”, per-
guntou-se. “Foi no contrarre-
lógio, quando pelo rádio ouvi 
que o meu andamento dava 
condições para ganhar. Fui pa-
ra a volta para trabalhar para 
o meu líder. Tive uma oportu-
nidade que não surge todos os 
dias e consegui fugir na 3ª eta-
pa, ganhei bastante tempo de 
vantagem. No dia a seguir, tive 
o apoio dos colegas e do meu 
diretor. Acreditaram que fosse 
possível. Dei sempre o melhor 
e consegui”, confessou Rui Vi-
nhas aos vizinhos e amigos ali 
reunidos numa espécie de ter-
túlia em que marcaram igual-
mente presença, Nuno Ribei-
ro e Elias Barros, respetiva-
mente, diretor desportivo e 
vice-presidente do ciclismo 

tinha condições para ganhar. 
Que sabia que ia ganhar”, per-
guntou-se. “Foi no contrarre-
lógio, quando pelo rádio ouvi 
que o meu andamento dava 
condições para ganhar. Fui pa-
ra a volta para trabalhar para 
o meu líder. Tive uma oportu-
nidade que não surge todos os 

Rui Vinhas exibe relógio 
oferecido pela ALord

Bicicletas de Rui Vinhas posam ao 
lado da clássica de Ribeiro da Silva
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Na cerimónia de home-
nagem a Rui Vinhas, pel´A 
LORD, Elias Barros, vice
-presidente do FC Porto pa-
ra o ciclismo trouxe à baila 
as polémicas considerações 
de Mário Rocha, diretor 
desportivo da equipa Pare-
des Rota dos Móveis que em 
comunicado anunciou que 
ele e a equipa, iam abando-
nar a modalidade, por re-
cear que o ciclismo regresse 
aos escândalos de doping 
devido à falta de firmeza da 
Federação Portuguesa de 
Ciclismo”.

“São insinuações desele-
gantes e desonestas de um 
papagaio que andou 15 
anos a apanhar bonés sem 
ganhar nada. É a vida. O FC 
Porto vai continuar com o 
ciclismo, com uma equipa 

competitiva, mas sem en-
trar em loucuras. Com uma 
diferença: nós pagamos, ele 
não paga”, atirou, Elias Bar-
ros, aludindo a Mário Ro-
cha, embora sem citar dire-
t a m e n t e  o  n o m e  d o 
vizinho. 

Refira-se que Mário Ro-
cha é presidente do Clube 
de Ciclismo de Paredes e 
diretor desportivo da for-
mação LA-Antarte, quarta 
classificada coletivamente 
na 78.ª Volta a Portugal em 
bicicleta, que terminou com 
o triunfo de Rui Vinhas 
(W52-FC Porto), sob o co-
mando de Nuno Ribeiro, 
cujo triunfo na Volta de 
2 0 0 9  fo i  re t i ra d o  p o r 
doping.

De acordo com a referida 
nota de imprensa, Mário 
Rocha terá recordado que 
“pessoas envolvidas nos es-
cândalos de 2008 e 2009 

voltaram ao ciclismo nos 
últimos anos” e que “tal 
acontece devido à falta de 
firmeza da Federação Por-
tuguesa de Ciclismo (FPC), 
que parece apostada em 
que a modalidade volte ao 
passado”.

“Perante este cenário” 
adianta que “não estão 
reunidas as condições pa-
ra continuar na modalida-
de, nem como diretor des-
portivo, nem como presi-
dente do Clube de Ciclismo 
de Paredes. Como é óbvio, 
esta tomada de posição le-
va a que a equipa profis-
sional da LA-Antarte aban-
done o pelotão nacional”, 
refere o comunicado, real-
çando que “estão em causa 
valores como o rigor e a 
disciplina que devem, para 
além da obrigatória verda-
de desportiva, nortear a 
modalidade”.

Elias Barros apelida Mário 
Rocha (Antarte) de papagaio 
frustrado 
António Orlando | texto

do FC Porto e Joaquim Andra-
de, presidente da Associação 
de Ciclistas Profissionais

A Lord ao partir para a ho-
menagem a Rui Vinhas, expli-
cou o presidente da Coopera-
tiva Elétrica, Francisco Leal, 
associou-se a um “sentimento 
de orgulho neste campeão. 
Não só por Rui Vinhas viver 
em Lordelo e ter aqui consti-
tuído a sua família mas, tam-
bém, pelo facto de ser nosso 
consumidor e acima de tudo 
por ser associado da nossa 
Cooperativa”.

O responsável que pre-
miou o Rei da Volta com um 
relógio –  acessório incon-
tornável no ciclismo –, acres-
centou que A Lord “sempre 
se preocupou com todos os 
campeões”. Lembrou as ho-
menagens efetuadas ao sau-
doso Ribeiro da Silva, com as 
várias exposições, com o tea-
tro de Fernando Moreira, 
com a estátua de Ribeiro da 
Silva que A LORD ofereceu à 
cidade de Lordelo e recente-
mente com o lançamento do 
livro Ribeiro da Silva, o Por-
tuguês voador”. “Não deixa 
de ser curioso que Ribeiro da 
Silva sendo natural de Lor-

delo e aqui vivesse, a cidade 
de Freamunde desde sem-
pre esteve ligada a este cam-
peão e o nome de Ribeiro da 
Silva seja sempre recordado 
com saudade também em 
Freamunde” ressalvou Leal 
num exercício comparativo 
com aquele que estava a fa-
zer com Vinhas.

Do rol de argumentos para 
justificar a homenagem a Vi-
nhas, Francisco Leal, subli-
nhou, ainda o facto da “cidade 
de Lordelo desde sempre ter 
estado ligada ao ciclismo, de 
que são exemplos os nomes 
de Célio Sousa e Manuel Car-
d o s o  e n t r e  o u t r o s ”, 
acrescentou. 

franCisCo leal,
presiDente Da funDação a lorD

“Atleta tímido, humilde, dedicado e trabalhador, Rui Vinhas 
é a prova de que é possível vencer respeitando as regras das 
equipas e sem necessidade de atropelar colegas e amigos. É 
também esperança para todos aqueles atletas que traba-
lham em prol da equipa que é possível vencer. Apenas é pre-
ciso estarem atentos e aproveitar as oportunidades”.

Francisco Leal brinda 
com o Rei da Volta
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André Mouta está a 19 
pontos (em 40 pos-
síveis) de se sagrar 

Campeão Nacional de Endu-
ro. Na penúltima prova da 
temporada na Lousã, o pilo-
to da KTM de Lordelo, fez 
mais do dobro dos pontos 
do seu rival, João Vivas, que 
voltou a desistir numa das 
duas corridas que compu-
nham prova.  A uma dupla 
jornada do fim do campeo-
nato, André Mouta lidera o 
campeonato nacional com 
137 pontos. João Vivas é se-
gundo classificado com 115 
pontos. 

André Mouta só depende 
de si próprio para que o títu-
lo de campeão não lhe fuja 
nas duas corridas (20 pon-
tos por cada) da prova que 
amanhã se realiza em Alca-
n e n a ,  n o  d i s t r i t o  d e 
Santarém.  

“Vamos ver o que aconte-
ce. Nas duas corridas basta-
me fazer dois terceiros luga-
res. Para já estou tranquilo. 
Vamos ver nos dias de pro-
va. É natural que surja algu-
ma ansiedade”, diz André 
Mouta ao Progresso de 
Paredes. 

Corrida da Lousã pode 
ter sido rampa de lança-
mento  para  o  t í tu l o  de 
Mouta

Na Lousã, a primeira pro-
va do ano com dois dias de 
duração, André Mouta ven-
ceu uma de duas corridas da 
competição realizada pelo 
Montanha Clube. Aliás, as 
vitórias foram divididas. 
João Vivas venceu no dia 
inaugural, mas abandonou 
no domingo deixando o 1º 
lugar à mercê do piloto de 
Lordelo que não se fez roga-
do e no fim fez a festa. Este 

triunfo deu mais alento a 
André Mouta, não apenas 
por assegurar a vitória, mas 
também para se perfilar co-
mo o grande candidato a 
vencer a classe no final da 
época.

“Antes de mais tenho 
muito que agradecer ao 
moto3tempos e ao seu me-
cânico Pedro pela assistên-
cia na minha mota. É que à 
última da hora tive uma 
avaria mecânica e ainda 

conseguimos recuperar.  
Quanto à prova, o forte ca-
lor que se fez sentir na Lou-
sã tornou-a uma prova exi-
gente. No entanto, no sába-
d o ,  c o n s e g u i  o b t e r  o 
2°lugar na classe OPEN e no 

domingo consegui obter o 
1°lugar. Quero dar ainda 
uma palavra especial às 
pessoas que foram à Lousã 
apoiar-me”, concluiu André 
Mouta. 

Refira-se que a organiza-
ção da prova da Lousa, a car-
go do Montanha Club, deci-
diu por força das elevadas 
temperaturas, cancelar uma 
das quatro voltas previstas 
para o dia de Domingo e as-
sim ambas as jornadas tive-
ram o mesmo número de 
voltas para todas as classes, 
com as principais catego-
rias a cumprirem um total 
de três voltas aos 35 quiló-
metros do percurso, com as 
restantes classes a efetua-
rem menos uma passagem

 veteranos
Albano Mouta, pai de An-

dré, está igualmente bem lan-
çado para ganhar o campeo-
nato de Veteranos. O Lorde-
lense, tal como o filho, lidera a 
prova, ainda que a vantagem 
sobre o segundo classificado, 
Nuno Freitas, seja apenas de 
quatro pontos. Também aqui 
a decisão do Campeão vai ser 
para conhecer amanhã, sába-
do, em Alcanena. Na prova da 
Lousã, Albano Mouta fez o 
mesmo desempenho do seu 
rival: venceu uma corrida e 
ficou em segundo na outra.  A 
prova beirã marcou o arran-
que dos últimos quatro dias 
pontuáveis do ano e decisivos 
quanto aos títulos em diver-
sas categorias.

motas. O jovem piloto de Lordelo está à beira de se tornar Campeão Nacional de Enduro da Classe Open. As contas finais do campeonato são feitas, 
amanhã, dia 24, em Alcanena. 

André Mouta “salta” para o  
título de Campeão Nacional de Enduro

António Orlando | texto

anDré mouta seleCionaDo  
para os six Days enDuro

André Mouta foi pré-convocado pela Federação de Motoci-
clismo de Portugal (FMP) para representar o nosso país nos 
International Six Days Enduro, competição que levará pilo-
tos de todo o planeta até Navarra, Espanha, entre os dias 11 
e 16 de Outubro. A convocatória final é conhecida após a 
Prova do Nacional em Alcanena. Em caso de vitória, André 
Mouta, terá caminho aberto para concretizar um sonho. Es-
tar presente numa das mais importantes provas do mundo. 
“Seria um sonho” admite o piloto de Lordelo.  A apresenta-
ção da seleção nacional que contará com duas equipas (sé-
niores e júniores) decorreu, no passado dia 13 de setembro 
na sede da FMP. André Mouta, na qualidade de pré-convoca-
do posou para a posteridade ao lado dos consagrados Gon-
çalo Reis, Luís Correia, Luís Oliveira e Diogo Ventura.
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O Progresso de Paredes 
nesta edição centra a sua 
atenção no arranque da 
época dos clubes de Pare-

des que militam nos cam-
peonatos de futebol da Di-
visão de Honra, 1ª e 2ª divi-
sões da Associação de 
Futebol do Porto (AFP).

O Nun´Álvares depois 

de, ter passeado a sua clas-
se na Série 2 da 1ª Divisão 
onde foi campeão, vai expe-
rimentar as dificuldades de 
jogar na Honra da AFP. Um 
campeonato de nível supe-

rior que vai criar mais difi-
culdades à equipa orienta-
da por José António, técni-
co que continua ao leme da 
formação de Recarei. 

O CCD Sobrosa é a única 

equipa paradense que vai 
competir na 1ª Divisão. Cé-
sar Marques é o novo trei-
nador e o desafio é fazer 
melhor que na época tran-
sata. Na 2ª Divisão jogam as 

restantes equipas filiadas 
do concelho:  USC Baltar, FC 
Parada e ISC Sobreirense. 
Curiosamente não jogam 
todas na mesma série. Boa 
época para todos. 

Está de volta o Ópio do Povo, Parte II
António Orlando | textos

Caló 
    Treinador do USC BaltarGUARDA-REDES

Bica, Hélder

DEfESAS 

Pedrinho, Alex, Diogo, Russo,  

Leandro, João

MÉDIOS

Pincha, Ivo, Fábio, Paíga, Paulo Jorge, Tiago, 

Dudu, Zé Paulo, Miguel Ângelo, Paulo Moreira

ATACANTES
Sabiá, Pedro Cruz,  

Pedro Barbosa

Jornal Progresso de Pare-
des (PP) Quais são os objeti-
vos do usC baltar no campeo-
nato da 2ª Divisão da afp?

Caló - Fiquei mais uma épo-
ca em Baltar, porque havia o 
compromisso de se fazer um 
novo campo de futebol. Dizem 
que fazem mas, até agora, não 
se vê nada. Assim está tudo con-
dicionado. Vamos apostar na 
prata da casa. Vamos buscar 
mais três juniores que se jun-
tam aos outros três que já cá es-
tavam da época passada. Vamos 
tentar fazer o nosso campeona-
to tranquilo. 

Progresso de Paredes 
(PP) Quais são os objeti-
vos do nun´Álvares na Di-
visão de honra da afp?

José antónio (Ja) -  O 
primeiro objetivo é a ma-

nutenção. A ideia é cimen-
tar a posição do clube nes-
te novo escalão para que 
não haja um passo atras. 
P r e t e n d e m o s  s e r  u m a 
equipa competitiva, que dá 

José antónio
    Treinador Nun´Alvares

GUARDA-REDESCarlos Silva, Miguel Cunha

DEfESAS Rui Fonseca, Marco Marques, Tiago Graça, Ruben Neves, Jorge Silva,  Ricardo Miranda, Adriano Faria

MÉDIOSAndré Moreira, André Silva, Jorge Rodrigues,  
André Fernandes, Miguel Maques, Pedro Almeida, 
Pedro Ferreira, Miguel Teixeira, Ricardo Vicente, 

Bruno Teixeira,  Ângelo Carvalho, João Pinto

ATACANTESAntónio Santos, Pedro Rodrigues, Tiago Paiva, Hélio Oliveira, Apolonio Sousa

voz à juventude, com ex-ju-
niores encarando o futebol 
de forma positiva. Contra-
tamos o Tozé ao União de 
Paredes que vai trazer ex-
periência à equipa numa 
lógica de continuidade da 
quase totalidade do plan-
tel da época passada. 

PP - nova época, nova 
realidade, impõe transi-
ç ã o  a t é  p a r a  o s 
adeptos…

JA - É sempre complexo 
de facto. Dificilmente tere-
mos a supremacia que tive-
mos na época passada, mas 
penso que os adeptos tam-
bém percebem a realidade. 

P P  -  o  p l a n t e l  e s t á 
fechado?

JA - Sim. Contratamos o 
Tozé e o André Silva que 
veio do Sobreirense que já 

jogou na nossa formação. 
Regressaram dois jogado-
res da nossa formação que 
estavam no Penafiel. Já te-
m o s  u m  p l a n t e l  m u i t o 
extenso. 

PP -  Quais os princi-
p a i s  a d v e r s á r i o s  d o 
nun´Álvares?

JA - Julgo que teremos 
u m  c a m p e o n a to  m u i to 
equilibrado. Subiram qua-
tro equipas da 1ª Distrital. 
Depois há: Alfenense, Ca-
nidelo, Parafita, Ermesin-
de e o Infesta. 

PP -  organização do 
campeonato agrada?

JA - Acho que é interes-
sante.  Haverá uma luta 
acérrima pela não descida. 
São quatro equipas que 
descem e por outro lado há 
outras quatro equipas que 

podem subir de divisão. 
Será tudo muito equilibra-

do. Queremos a 1ª parte da 
tabela classificativa.

PP - ainda não está resol-
vida a situação do novo re-
cinto Desportivo?

Caló - Não. Por isso não as-
sumimos claramente o objetivo 
de subida. 

p p  -  o  p l a n t e l  e s t á 
fechado?

Caló - Não. Não. Não há or-
denados, não há prémios, não 
há ajudas de custo. Se aparecer 
mais alguém para jogar ótimo. 
Caso contrário vamos ter que 
jogar com a prata da casa. O pri-
meiro objetivo era mesmo as 
instalações. As outras equipas 
do concelho também têm. O 
nosso campo é pequeno, não 
tem condições. 

PP - os jogos vão decorrer 
no vosso campo, já não são na 

c i d a d e  d e s p o r t i v a  d e 
paredes?

Caló - Vamos jogar em Bal-
tar, na nossa casa. Os regula-
mentos permitem que na se-
gunda divisão da AFP possa-
mos jogar no nosso pelado de 
reduzidas dimensões. Como 
não há apoios, não há nada, en-
tão é melhor jogarmos em casa. 

PP - o baltar ficou na série 
3, com equipas de Paços de 
ferreira, sem equipas de pa-
redes. agrada-lhe? 

Caló - Preferia jogar na ou-
tra série, com os nossos vizi-
nhos de Parada e da Sobreira. 
Há uma rivalidade maior, mais 
picardias e o campeonato se-
ria mais interessante. Não 
percebo as razões para a 
mudança.
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Progresso de Paredes 
(PP) - Quais são os obje-
tivos do fC parada na 2ª 
Divisão da afp?

David barbosa (Db)  - 
Tentar ficar nos cinco pri-
meiros classificados. Por 
decisão da AFP, o Parada 
mudou de série, vamos jo-
gar na série 2 em detri-
mento da série 3. 

pp -  os adeptos po -
d e m  s o n h a r  c o m  a 
subida?

Db - Ainda é muito ce-
do. Não conhecemos mui-
to bem os nossos adversá-
rios. Uma certeza é esta: 
do primeiro ao último mi-

P ro g re s s o  Pa re d e s 
(pp) - o César marques é o 
novo treinador do CCD so-
brosa. o que é que o fez 
aceitar este desafio?

César marques (Cm) -  
Já estava há seis anos nas 
camadas jovens do Sobrosa. 
Nos últimos dois era adjun-
to da equipa principal acu-

César marques
   Treinador do CCD Sobrosa

DaviD barbosa
    Treinador do FC Parada

GUARDA-REDESJoel, Luis

DEfESAS André, Toninho, Nuno, Tiago, Soares,  Nogueira, Paulo, Marconi

MÉDIOSDani, Alex, Telmo, Fábio,  Raúl, Beto

ATACANTESLeandro, Brandão, Barroso, Ripas, Mastigas, Nelson

GUARDA-REDES

Alex, Henrique

DEfESAS 

Abel, lloris, Lopes, Bruno, Sérgio,  

Agostinho, Kelvin

MÉDIOS
Albano, César, Diogo, 

Nuno, Lourenço, Gugu

ATACANTES

Patelas, Pedro, Telmo, 

Leonel, Pico, Cenoura

mulando com a formação. 
Esta época surgiu o convite 
para a equipa principal. Não 
podia recusar. É um sonho 
treinar a equipa da minha 
terra. 

PP - Quais os objetivos 
para a temporada na 1ª 
Divisão da afp?

Cm - Pretendemos uma 
época tranquila. Como sou 
ambicioso quero que a equi-
pa pense da mesma forma e 
se der para algo mais, tanto 
melhor. Mas o objetivo é 
apenas ficar nos sete pri-
meiros lugares. 

p p  -  o  p l a n te l  e s t á 
fechado?

 Cm - Acho que não. Tal-
vez uma ou duas unidades 
ainda possam entrar, no-
meadamente, para o meio 
campo. Vamos ver. 

PP - A prata da casa é 
para usar?

Cm - Sim, claro. É uma 
prioridade que temos para 
que o clube dentro de três 
anos tenha uma base forte 
de jogadores da formação. 
Esta época já temos nove jo-
gadores da formação do 
Sobrosa.

PP - Quais são os prin-
cipais adversários do CCD 
sobrosa?

Cm - Há um lote de sete a 
oito equipas muito fortes: Va-
longuense, Rio de Moinhos, 
Gens, o Estrelas de Fânzeres e 
o Lousada; depois haverá um 
segundo grupo onde está o 
CCD Sobrosa.

PP - Agrada a forma co-
m o  o  c a m p e o n a to  f o i 
organizado?

Cm - Agrada. Tenho a no-
ção que quanto mais próxi-

mos forem os clubes mais ri-
validade existirá para atrair 

publico e é decisivo para as 
receitas dos clubes.

nuto do jogo vamos lutar 
para ganhar. 

p p  -  o  p l a n t e l  e s t á 
fechado?

Db -  Não. Atualmente 
temos 21 jogadores.  Há 
uma ou duas situações de 
aquisições ainda depen-
dentes. Temos um plantel 
muito mais equilibrado. 
Se vier mais algum, que 
venha por bem. 

pp - o plantel é forma-
d o  p o r  j o g a d o r e s  d a 
região…

Db - Sim. O clube ainda 
não tem juniores. 

PP - Quem são os prin-
cipais adversários do fC 
parada? 

Db -Bougadense e Mel-
res que desceram de divi-
são são por natureza can-

didatos à subida. Ferreira, 
Penamaior,  Codessos  e 
R a i m o n d a  s ã o  o u t r a s 
equipas fortes. Nós quere-
mos ficar nos cinco pri-
meiros lugares.

PP - A organização do 
campeonato agrada?

Db -Não. Acho que um 
campeão de Série devia 
ter acesso imediato à su-
bida, coisa que não acon-
tece. Depois, três Séries 
são desajustadas da reali-
d a d e .  U m  c a m p e o n a t o 
c o m  d u a s  S é r i e s  s e r i a 
mais sério.  Não se com-
preende que nós que esta-
mos perto do rio Sousa, 
junto da Sobreira tenha-
mos que ir jogar para Pa-
ços de Ferreira, na Série 2 
e Baltar ao lado de Paços 
de Ferreira vai jogar ao 
Marco, na Série 3.
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Progresso de Paredes 
(PP) - Quais são os objeti-
vos do Sobreirense no 
campeonato da 2ª Divisão 
da afp?

r e n a t o  G u i m a r ã e s 
(rG) - Passam pela conti-
nuidade do trabalho inicia-
do na época passada. Me-
lhorar o nível pontual e con-

renato Guimarães
  Treinador do ISC Sobreirense

GUARDA-REDESBragança, Marcelo 

DEfESAS Filipe Guimarães, Barbosa, Óscar Barbosa, José Ferreira, Tiago Poças, Romano Ferreira, Bruno Rodrigues, Rui Filipe Moreira

MÉDIOSRafael Machado, Bruno Lopes, Diogo Mendes,
Pedro Miguel Vieira, Paulo Marques, Reinaldo,  Maurício Rêgo, Rui Moreira, Renato, Fábio

ATACANTESCarlos Ferreira, Rui Fernandes,  Tiago Moreira, Barbosa, Rafael Moreira

s e q u e n t e m e n t e  a 
classificação. Na época pas-
sada atingimos o 6º lugar. 

pp - os adeptos podem 
sonhar com a subida? 

rG - Para já não. Um pas-
so de cada vez. O primeiro 
objetivo é melhorar a classi-
ficação. Depois logo se verá 
até onde a equipa pode 
chegar. 

pp - o plantel já está 
fechado?

rG - Sim, já está. 

pp - é um plantel que 
lhe dá garantias?

rG - Sim. É um plantel 
mais equilibrado por com-
paração com o da época 
passada apesar de algumas 
saídas. Chegaram bons re-
forços, o que dá garantias do 
Sobreirense fazer melhor 
que na época passada. Pelo 

menos foi programado para 
que assim seja. 

 pp - os jogadores são 
da formação?

rG - O plantel é formado 
por jogadores da região e, 
claro, com atletas da forma-
ção. Das escolas do Sobrei-
rense temos cerca de 12 jo-
gadores. Uma das apostas 
do clube recai na prata da 
casa.

PP - Quais são os prin-
cipais  adversários do 
sobreirense?

rG - Neste momento são 
todos. 

PP - Agrada-lhe a forma 
como o campeonato foi 
organizado. 

rG - Sim. Prefiro desta 
maneira. No ano passado o 
Sobreirense estava na série 
das equipas do Marco de Ca-

naveses e de Baião. As via-
gens eram mais longas. Para 

Paços de Ferreira é mais 
perto.

futebol JoGaDo
resultaDos 

Campeonato de portugal 
iª fase 
Aliança Gandra .......................2
Pedras Rubras.........................1 

Divisão d´élite afp
Jornada 1 
Aliados FC Lordelo ...............2 
Sobrado ......................................0

USC Paredes .............................2
SP Cova .......................................1 

Tirsense .....................................3
Rebordosa AC .........................1

taça afp 
Série 10 
Nun´Álvares .............................0
Ermesinde1936  ....................1
 
Série 17
Livração .....................................2
CCD Sobrosa ............................2

Série 22
ISC Sobreirense ......................1
 AD Marco09 ............................2

FC Parada ..................................2
VB Quires ...................................0 

ProRebordosa vence Taça de Portugal XCO

A formação ProRebor-
dosa sagrou-se ven-
cedora da Taça Cy-

clin’Portugal de Cross County 
Olímpico (XCO), prova dispu-
tada no último fim de semana 
em Oliveira da Azeméis. Com 
a temporada a caminhar para 
o seu final, o conjunto de Re-
bordosa deu mais uma de-
monstração de força na mo-
dalidade, valendo-se do ta-
lento dos seus atletas, sendo 
de momento um dos melho-
res a atuar em Portugal. 

Nesta temporada a equipa 
já conquistou seis títulos co-
letivos: Campeões Nacionais 
de XCO; Campeões Nacionais 
de Ciclocross; Campeões Na-
cionais de Rampa; Campeões 
Regionais de XCO; Campeões 
Regionais de Maratonas XCM 
e Campeões da Taça de Por-
tugal XCO.

Já na reta final da tempo-
rada, a competição continua 

e a ambição da equipa de 
Rebordosa também. No 
próximo domingo, 25 de se-
tembro, a ProRebordosa irá 
discutir a Maratona do Por-
to XCO, a disputar em San-
guedo, Vila Nova de Gaia. 
Seguir-se-á uma viagem até 
aos Açores, onde participa-
rá em Ponta Delgada na 

Azores MTB World Serie, a 
realizar no dia 2 de outubro. 
Em novembro, nos dias 1 e 
2, o encerramento da época 
tem como palco a Bélgica, 
pais organizador do Cam-
peonato do Mundo de BTT.

Para lá de Paulo Azeve-
do, que é presidente e atleta 
do clube, a equipa ProRe-

bordosa conta ainda com: 
António Sousa, António Sil-
va, Hugo Marques, Leonar-
do Sousa, Cecília Araújo, Lí-
gia Maia e Maaris Meier.

saber mais
O Cross-country (XC) ou 

cycling é uma modalidade 
de Bicicletas Todo Terreno 

(BTT). Geralmente é prati-
cado com longos percursos, 
e em terrenos acidentados, 
com montanhas, trilhos e 
rochas, dando uma dificul-
dade extra aos praticantes. 
A modalidade Cross-coun-
try tornou-se Desporto 
olímpico nas olimpíadas de 
1996.

btt. Nesta temporada a equipa já conquistou seis títulos coletivos. Domingo, 25 de setembro, a equipa de 
Rebordosa irá discutir a Maratona do Porto XCO.

António Orlando | texto
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Rua da Giesteira, 106 - 4585-042 BALTAR
Tel.: 224 150 318 | Fax.: 224 159 690 | baltarvidro@sapo.pt
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Reparação e Manutenção Automóvel
Reparação de Caixas Automáticas
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PUB

Os números registados 
pelo gabinete da Prote-
ção Civil Municipal de 

Paredes, até ao dia 18 de setem-
bro, são aterradores e só não 
surpreendem quem por cá vive 
e assistiu ao flagelo dos incên-
dios florestais no último verão. 
Ao todo arderam 1234,41 hec-
tares (ha), dos quais 900 ha cor-
respondem a área de floresta 
(matos) e 330 ha já com povoa-
mento florestal. Ao todo regis-
tam-se 648 alertas de incêndio 
das quais 65 verificaram-se ser 
falsas, diz o relatório provisório 
já na posse do responsável pelo 
pelouro da Proteção Civil 
Municipal. 

Tomando como válida a pre-
missa, segundo a qual um cam-
po de futebol mede um hectare, 
a área ardida no concelho de 
Paredes no verão de 2016 cor-
responde a mais de 1200 cam-
pos de futebol. 

Parte do pulmão verde da 
Área Metropolitana do Porto fi-
cou severamente afetado, so-
bretudo na zona sul do conce-
lho de Paredes. Sobreira, com 
301,1 ha lidera a lista das fre-
guesias com maior área quei-
mada, seguindo-se Recarei com 
255,6 ha. Sobrosa com 175,2 ha, 
Rebordosa com 141,4 ha e Bal-

tar com 124,5 ha são outras zo-
nas do concelho cujas zonas de 
floresta e mato foram atacadas 
pelo fogo sem dó nem piedade. 

A freguesia que, em termos 
globais, menos área viu ardida 
foi Duas Igrejas com 0,1 ha de 
mata queimada em resultado 
d a s  2 5  o c o r r ê n c i a s  a l i 
registadas. 

“A quase ausência de fogos 
nos últimos três anos fazia ante-
ver o pior”, confessou ao Pro-
gresso de Paredes, Manuel Fer-
nando Rocha, vereador com o 
Pelouro da Proteção Civil. E o 
pior aconteceu mesmo. A abun-

dante vegetação alimentada 
pelas chuvas do inverno e pelas 
temperaturas amenas da pri-
mavera não foi limpa e o resul-
tado é que criou bombas relógio 
em série que explodiram nos 
quentes dias de Agosto. 

Os estilhaços, em primeira 
análise, atingiram os bombei-
ros de Cête que viram dois dos 
seus voluntários feridos com 
queimaduras do 1º grau. No 
mesmo fogo que havia defla-
grado na Sobreira provocou, 
também queimaduras do 2º 
grau a um autarca de Lagares, 
Penafiel. Os feridos evitaram 

que um autotanque dos bom-
beiros de Cête, com um pneu 
rebentado, fosse engolido pe-
lo fogo. Mas houve muitos ou-
tros danos. Bens particulares 
queimados pela fúria do fogo e 
muita aflição com as chamas a 
l a m b e r  f a c h a d a s  d e 
habitações. 

“A defesa das populações 
impede-nos de atacar o fogo no 
meio da floresta”, explica, José 
Luís, comandante dos Bombei-
ros de Cête. A culpa, lá está, é da 
ausência de limpeza do mato, 
em redor das habitações. 

“Apesar de toda a nossa fis-

calização, o certo é que não foi 
possível fazer face a todas as si-
tuações verificadas assim como 
as denúncias que tivemos de 
matas por limpar. A verdade é 
que as pessoas foram passivas 
na denúncia de situações que 
ofereciam risco. Posso recordar 
que no período mais critico que 
durou cerca de 10 dias, nós tive-
mos 150 participações. Apesar 
de todos os esforços – deixou-se 
de notificar por ofício e a polícia 
municipal passou a fazê-lo dire-
tamente com o proprietário – as 
nossas ações não foram sufi-
cientes”, assume o vereador.

A origem dos incêndios é so-
bretudo criminosa. Nisto os di-
ferentes agentes estão de acor-
do. Até porque “à noite não há 
sol e o maior número de igni-
ções ocorre de noite. Em Aguiar 
de Sousa encontramos pedaços 
de giestas enroladas com cas-
cas de eucalipto espalhadas pe-
lo monte que iam ardendo até 
atear fogo”, explica José Luís, 
comandante dos bombeiros de 
Cête, corporação que tem a ser 
cargo uma das maiores man-
chas florestais do concelho.

O que ardeu, ardeu, agora há 
que acautelar o futuro. 

A conversa é sempre a mes-
ma por esta ocasião. Urge uma 
mudança de atitude de quem 
governa. Seja a nível central, se-
ja a nível local. O responsável 

pela Proteção Civil Municipal, 
ainda a quente, admite corrigir 
a trajetória para que os erros do 
presente e passado não se repi-
tam no futuro. O próximo verão 
chega dentro de meses. 

“Se calhar vamos antecipar 
as ações de sensibilização. As 
ações deixarão de ser feitas a 
um ou dois meses do verão e as 
ações de fiscalização serão tam-
bém antecipadas para que o 
efeito crítico das ocorrências 
seja diluído no tempo e não seja 
tudo em cima da hora”, projeta 
Manuel Fernando Rocha. 

O responsável também dá 
como certo que não é fácil ao 
Município autuar um munícipe 
e cobram-lhe uma coima. “A Câ-
mara Municipal não quer sus-
tentar o seu orçamento com 
coimas aos munícipes. Em ter-
mos práticos quando é deteta-
da uma situação de risco o que 
fazemos é notificar pela primei-
ra vez o proprietário e damos-
lhe 10 dias para que faça a lim-
peza do terreno. Findo esse 
prazo é verificado se foi ou não 
feita a limpeza. Se não foi, é ins-
taurado de imediato o auto e se 
porventura houver por parte do 
proprietário algo que justifique 
a não aplicação da coima, não a 
aplicamos. Caso contrário, sim, 
aplicamos”, garante o vereador. 

Para o comandante dos 
bombeiros de Cête, a solução 

incêndios. Dezassete virgula seis por cento (17,6%) da mancha verde do concelho ficou reduzida a cinzas. Sobreira lidera a lista das freguesias com 
maior área queimada. Cête foi a que mais teve ocorrências de fogo – 71 no total.

Fogos florestais em Paredes queimaram uma área 
equivalente a 1.200 campos de futebol

António Orlando | texto
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Fogos florestais em Paredes queimaram uma área 
equivalente a 1.200 campos de futebol Floresta: discuta-se 

e cuide-se do que é essencial

   opinião 

há três factos essenciais 
que caracterizam a situa-
ção da produção florestal 

em Portugal: 
- o Estado só é dono de 1,6% da área 

florestal, outros 5,1% são área baldia e 
93,3% é área privada;

- desde meados do século XX, muito 
devido ao êxodo rural, os custos de 
mão de obra da gestão florestal susten-
tável têm aumentando mais depressa 
do que as receitas, fazendo com que a 
rentabilidade privada dessa gestão te-
nha passado a ser negativa;

- essa rentabilidade privada não 
seria negativa se os produtores flores-
tais fossem pagos pelos serviços am-
bientais que a sua floresta presta a to-
da a sociedade, pagamento esse que só 
acontece numa muito pequena parte. 

O chamado “absentismo” dos pro-
dutores florestais e o agravamento do 
risco de incêndio são consequências 
desta passagem para valores negati-
vos da rentabilidade privada da gestão 
florestal sustentável.  

Considerando estes factos, cuidar do 
essencial deveria ser colocar no centro 
da política florestal a nível nacional e 
local o apoio aos produtores florestais 
privados para se organizarem de forma 
associativa de maneira a reduzirem os 
custos da gestão florestal e o risco de 
incêndio. Para isso, há mudanças estru-
turais que é preciso fazer a dois níveis:

-  na sua relação com as organiza-
ções de produtores florestais, a Admi-
nistração Central deveria juntar os 
apoios financeiros que lhes concede e 
mais algum reforço dos mesmos num 
instrumento só, de tipo “contratos pro-
grama” de duração plurianual, com um 
horizonte de médio prazo, sujeitos a 
monitorização e avaliação; 

- deveria ser criada uma disposição 
legal no sentido dos municípios tam-
bém estabelecerem “contratos pro-
grama” com as organizações de produ-
tores florestais existentes no seu terri-
tório que tenham provas dadas, de 
maneira a implementarem-se no ter-
reno os seus Planos Municipais de De-
fesa da Floresta contra Incêndios.

Os apoios da Administração Cen-
tral às organizações de produtores 
florestais são insuficientes (por exem-
plo, comparticipações para as briga-
das de sapadores florestais que não 
são actualizadas há 10 anos) e andam 
dispersos por várias medidas. Quanto 
aos municípios, nada os obriga a coo-
perarem com as organizações de pro-
dutores florestais do seu território. Por 
exemplo, no caso dos seis municípios 
do Vale do Sousa, só um (Felgueiras) 
tem um protocolo de cooperação com 
a Associação Florestal do Vale do 
Sousa.

As duas medidas atrás propostas 
visam acabar com esta situação. São 
medidas que custam relativamente 
pouco aos contribuintes. Sobre o que 
custam é economicamente errado 
dizer que se trata de “subsídio”. Do 
que realmente se trata é do paga-
mento dos serviços ambientais pres-
tados à sociedade pelos produtores 
florestais que se organizam para ge-
rirem melhor a sua floresta. Mesmo 
assim, estamos a falar de montantes 
que estão longe do valor total desses 
serviços ambientais.

Por
amériCo 
m. s. Carvalho 
menDes

Presidente da Direcção da Associação 
Florestal do Vale do Sousa 

e Professor da Católica Porto Business School

m. s. Carvalho 

para acabar, ou minimizar os 
fogos florestais passa pelas Câ-
maras adquirirem máquinas 
pesadas com cadeados para 
limpar matas. “Era uma mais 
valia para nós que estamos no 
teatro das operações. Acho que 
está na hora do Governo ganhar 
coragem e aprovar legislação 
que dê poderes às Câmaras pa-
ra que estas possam exigir aos 
proprietários a limpeza de ma-
tas. Se o proprietário não o fizer 
fá-lo a Autarquia e envia a fatura 

para o dono do terreno. Se este 
não puder pagar, o terreno ou 
parte do terreno, reverte para 
uma bolsa municipal”. Esta 
ideia, segundo o responsável, já 
foi mais que uma vez discutida 
na Comissão Municipal de Defe-
sa de Floresta, “mas o problema 
é que não há meios nem legisla-
ção”, lamenta.  

Uma das dificuldades que os 
bombeiros encontraram no 
ataque aos incêndios, segundo 
José Luís é a colocação de bar-

reiras nos caminhos de acesso 
aos montes. “Tivemos situações 
que os proprietários cortaram 
os caminhos de acesso aos 
montes com valas ou pedras e 
nós não conseguimos passar. 
Eles fazem isso para impedir o 
acesso aos amantes do Todo 
Terreno (TT). Não querem nos 
seus montes os jipes e motas do 
trial, deporto que está muito na 
moda. O problema é que eles se 
esquecem que quando chega o 
verão os bombeiros também 
andam de jipe. Ou seja, não pas-
samos. Mas eles só se lembram 
disso quando o fogo aperta e 
depois é o Deus nos acuda”, 
desabafa.  

Este tipo de situação em Cê-
te, no dizer do responsável é 
muito frequente. “E o pior acon-
tece mais nos terrenos privados 
abandonados, com forte vege-
tação”, acrescenta. 

Com tanto fogo “há que lou-
var o trabalho dos Bombeiros e 
da Cruz Vermelha em defesa 
das populações”, enaltece o ve-
reador. “Se os meios foram sufi-
cientes? Digo-lhe que não. En-
tão a culpa é da Comissão Dis-
trital? Aí já não tenho uma 
resposta tão clara. Porque as 
ocorrências de incêndio foram 
transversais no distrito e os 
meios foram distribuídos em 
função da gravidade. Em Pare-
des quando a gravidade se 
acentuou sentimos esse apoio. 
Se era o necessário? Também 
temos de perceber que houve 
concelhos no distrito com situa-
ções muito mais gravosas que a 
nossa”, conclui Manuel Fernan-
do Rocha. 
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As autarquias e os 
incêndios

Com as primeiras chu-
vas deste final de Ve-
r ã o  t e r m i n a m  o s 

grandes incêndios florestais 
deste ano. É altura de uma 
reflexão adequada por parte 
de técnicos, políticos e popu-
lação atingida ou em risco. A 
realidade mostra uma gran-
de área ardida (1 milhão de 
hectares em uma década), 
mobilização enorme de re-
cursos humanos e financei-
ros no combate com incansá-
vel trabalho de bombeiros e 
outros intervenientes, popu-
lações atingidas no seu pa-
trimónio, ambiente, investi-
mentos e no seu rendimento 
corrente, momentos ines-
quecíveis de angústia e de-
sespero. Mas não aprende-
mos nada com o passado ou 
estamos perante um proble-
ma insolúvel?

Pergunto: poderão todos 
os autarcas dormir com a 
consciência tranquila? Fize-
ram todos o possível para 
assegurar a protecção da flo-
resta e da população rural e 
não rural? A resposta, dura 
como punhos, é NÃO. 

Autarcas que assumem 
tantas vezes a vontade de as-
sumir novas competências 
da Administração Central 
não podem invocar como 
alheia às suas competências 
a defesa da floresta, a defesa 
do espaço territorial. É uma 
contradição. Deverão, sim, 
exigir a responsabilidade e 
os meios de actuação. Serão 
mais úteis do que quando se 
assumem como comissões 
de festas, ou se substituem 
ao movimento associativo 
popular ou à dinâmica asso-
ciativa empresarial. A cada 
um o seu papel. 

Quando se identifica a fal-
ta de limpeza de matas ou o 
seu desordenamento total 

Por
Cristiano
ribeiro
Médico

com falta de caminhos rurais 
e aceiros, não caberá alguma 
responsabilidade às autar-
quias (independentemente 
de outras responsabilidade 
de outras entidades, a come-
çar pelos proprietários)? 

Quando se assiste a ex-
tensas monoculturas, com a 
plantação do eucalipto, que 
substitui espécies tradicio-
nais, ao serviço da omnipre-
sente indústria da pasta de 
papel, não caberá alguma 
responsabilidade às autar-
quias (independentemente 
de outras responsabilidade 
de outras entidades, a come-
çar pelos proprietários)? 

Quando não há um rigo-
roso cadastro das nossas flo-
restas, suas características 
arbóreas, características fí-
sicas, propriedade, não ca-
berá alguma responsabilida-
de às autarquias (indepen-
d e n t e m e n t e  d e  o u t ra s 
responsabilidade de outras 
entidades)? 

Quando se sabe que um 
mundo rural com uma eco-
nomia, baseada em produtos 
agrícolas produzidos local-
mente, na pastorícia, na in-
dústria da madeira, deve ser 

cristianoribeiro@gmail.com

Cristiano
ribeiro

activamente defendido, não 
caberá alguma responsabili-
dade às autarquias (inde-
pendentemente de outras 
responsabilidade de outras 
entidades), evitando o êxodo 
e a desertificação? 

Quando concelhos com 
extensa área florestal não 
possuem uma equipa per-
manente de sapadores flo-
restais ou ela é insuficiente, 
não caberá alguma respon-
sabilidade às autarquias (in-
dependentemente de outras 
responsabilidade de outras 
entidades, a começar pelos 
proprietários)?

A experiência trágica no 
Concelho do Funchal alerta-
nos para outras localidades 
em risco, outras preocupa-
ções a exigir intervenção 
imediata. 

Limitar o esforço ao re-
forço dos meios de emergên-
cia e combate parece pouco 
ajuizado. É importante esse 
reforço mas não é suficiente. 
E enfrenta a perversão, no 
limite, do negócio dos fogos, 
dos custos dos meios aéreos 
alugados ou comprados, das 
práticas de corrupção e opa-
cidade da sua gestão.

Tal como escrevi no artigo da edição 
anterior, executivo camarário deci-
diu mais uma vez em véspera de 

eleições repetir as presidências abertas, tal 
como no mandato anterior. Durante estes 3 
anos de mandato, não conseguiram ter 
tempo para estar próximos dos cidadãos, 
agora lá conseguiram arranjar um tempi-
nho e alguma paciência para “ouvir”( do 
que vi pareceu-me mais que apenas que-
riam ser vistos e fotografados, pelo fotógra-
fo oficial do evento) o povo de Paredes.

Decidi participar numa dessas Presi-
dências e constatar no local o que desde 
sempre desconfiei. No passado fim-de-se-
mana acompanhei grade parte da presi-
dência aberta que se realizou na freguesia 
da Sobreira, e pude verificar que para além 

No próximo mandato…é  que vai ser!
das muitas fotos, também se fizeram mui-
tas promessas, mas para meu espanto e de 
muitos dos presentes, as promessas não 
são para cumprir até ao fim deste mandato, 
a comitiva do PSD está a assinar protocolos 
e a prometer realizar obras de relevo pas-
me-se no próximo mandato…

As promessas passam até por prometer 
concorrer a concursos que desconhecem 
ainda se os mesmos vão ou não ter lugar.

Na visita a E.B.2.3 de Sobreira ficamos a 
saber que a Câmara Municipal de Paredes 
abdicou de fazer obras nas E.B.2.3.do con-
celho de Paredes no valor de 2 milhões (1,9 
milhões para a E.B.2.3 de Lordelo e 100 mil 
para a E.B.2.3 de Rebordosa); valor este ma-
nifestamente insuficientes, é um facto, mas 
o atual executivo não se esforçou por conse-
guir uma verba mais significativa e aumen-
tar o número de escolas envolvidas neste 
quadro comunitário.

Agora percebe-se a razão, este modelo 
de financiamento implica que a autarquia 
comparticipe com 7,5% do total do custo da 
obra, e a DGESTE com outros 7,5%, sendo 
os restantes 85% assumidos pelos fundos 

Por
paulo
silva
Professor 

psilvaparedes@gmail.com

das muitas fotos, também se fizeram mui-
tas promessas, mas para meu espanto e de 
muitos dos presentes, as promessas não 
são para cumprir até ao fim deste mandato, 
a comitiva do PSD está a assinar protocolos 

António Guterres, é neste mo-
mento o mais forte candidato 
ao cargo de Secretário-Geral da 

ONU, e na minha opinião, seria excelen-
te termos um Secretário-Geral portu-
guês. Assim como foi excelente termos 
tido Durão Barroso à frente da Comis-
são Europeia. Mas se chegar lá, duvido 
que o antigo primeiro-ministro dos 
tempos de ouro do PS, possa dar algum 
tipo de favorecimento a Portugal.

No entanto, caso venha a ocupar a 
Secretária-geral da ONU, penso que o 
cargo estará bem entregue. António 
Guterres foi, na minha opinião, um mau 
primeiro-ministro. É um homem sério 
(coisa cada vez mais rara na política), 
bem formado, mas que não tinha feitio 

nem estômago para chefiar aqueles go-
vernos naquela conjuntura. 

Entretanto, já foi Alto-comissário 
para os Refugiados, cargo que lhe deu a 
oportunidade de mostrar ao mundo as 
suas qualidades, naquele que é um dos 
maiores flagelos que a Humanidade 
atravessa nos tempos de hoje (a ques-
tão dos refugiados e todos os proble-
mas humanos e sociais que acarreta).

Guterres sempre foi um conciliador. 
Discreto como poucos na sua posição 
mas muito eficaz. Conseguiu por mérito 
próprio, assumir um papel fundamen-
tal no plano das relações entre os Esta-
dos, tendo por diversas vezes tido ações 
que lhe proporcionaram prestígio e o 
reconhecimento por parte da comuni-
dade internacional. E é precisamente o 
humanismo que sempre demonstrou, 
aliado à eficácia política e negocial que 
conseguiu como comissário, que lhe 
permitem chegar a esta altura e ser o 
principal candidato a decidir do futuro 
das Nações Unidas nos próximos anos.

Por
Joaquim
neves
Engenheiro

Um Português nas Naç  ões Unidas

joaquimneves.progresso@gmail.com

Joaquim

Engenheiro
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No próximo mandato…é  que vai ser!
comunitários. O governo aprovou primeiro 
numa primeira fase os projetos dos municí-
pios que assumiam a totalidade dos 15 %, 
Paredes ficou de fora porque a autarquia 
teria de assumir mais 150 mil euros, (na se-
gunda fase serão aprovadas as candidatu-
ras do municípios que comparticipam 
7,5%) ficou de fora por não querer apostar 
mais 150 mil na recuperação de escolas 
bastante degradadas, montante esse que 
provavelmente não existe nos cofres do 
município…., mas a verdade é que tirando a 
E.B.2.3. de Baltar todas as restantes preci-
sam de obras com urgência, estes 2 milhões 
seriam uma primeira fase, outras se segui-
rão, mas por culpa do PSD de Paredes fica-
mos de fora desta 1.º fase.

Nesta espécie de Presidência aberta, 
os cidadãos são convidados a sorrirem 
para a foto, que é posteriormente coloca-
da no facebook oficial da Câmara Munici-
pal de Paredes, apresentar propostas, 
reclamar de situações menos agradáveis, 
fica para a próxima, porque o programa 
das festas é “apertado”…. mas podem 
sempre sorrir e acenar.

As promessas continuam a ser as mes-
mas de longa data, os argumentos para 
não as ter realizado ainda, são digno de 
um guião de novela mexicana.

Celso Ferreira e a sua equipa insis-
tem em culpar os outros pelos seus er-
ros de gestão, não falam dos milhares 
de euros gastos em projetos que nunca 
saíram do papel, prefere antes culpar 
outros, insistem nas mentiras que esta-
mos cansado de ouvir, continuam a fa-
lar da falta de saneamento como se não 
fossem os culpados, quando na verdade 
foi o PSD durante a sua gestão que ven-
deu o abastecimento de água a uma em-
presa privada sem acautelar os subsis-
temas existentes e que há muito que 
vinham (e que felizmente continuam) 
fazendo o serviço que a autarquia nun-
ca se dignou a fazer.

Os problemas do saneamento não são 
por causa da população nem da Be Water, 
os únicos culpados são quem vendeu gato 
por lebre, ou seja o PSD. 

 Resumindo e concluindo no próximo 
mandato é que vai ser… o PSD local conti-
nua com a política de ilusionismo, da pro-
messa fácil, acreditando que os Pareden-
ses ainda continuam a acreditar no conto 
do Vigário.

O bom junto ao pequeno 
fica maior, e junto
ao mau fica pior

no meu último artigo 
referi que a pouco 
mais de um ano das 

eleições parecia que estáva-
mos na chamada “hora morta”, 
o mar estava calmo mas não 
tardaria muito começar a agi-
tação da enchente da maré. No 
dia seguinte a este prenúncio 
apareceu o primeiro sinal de 
agitação costeira, com a líder 
do CDS/PP a apresentar a sua 
candidatura à Presidência da 
Câmara Municipal de Lisboa, o 
que poderá ser considerado 
como o primeiro peixe graúdo 
a dar à costa, ou neste caso, 
sem querer cair em exageros, a 
primeira sereia.

Este anúncio teve honras 
de destaque na imprensa es-
crita e falada, sendo que na 
opinião geral dos jornalistas e 
comentadores políticos foi 
classificada como uma jogada 
de antecipação ao PSD, e que 
mereceu inclusive, por parte 
de um seu antigo Presidente 
(Luís Marques Mendes), co-
mentários pouco “simpáti-
cos”; para o atual líder, que 
aqui transcrevo, “Pedro Passos 
Coelho foi colocado numa si-
tuação complexa entre fazer 
uma coligação, o que seria um 
suicídio e um sinal de fraqueza, 
e escolher um candidato vito-
rioso, o que é cada vez mais 
difícil”.

Estou de acordo com estas 
palavras, que de uma forma 
simples e clara demonstram a 
fragilização que o PSD tem 
neste caso particular e as difi-
culdades que vai enfrentar em 
muitas candidaturas autárqui-
cas. Ou muito me engano ou 
vai ter que engolir o orgulho, e 
ignorar a vontade recente seus 

militantes, numa tentativa de-
sesperada de manter algumas 
Presidências, sobretudo nos 
concelhos em que os futuros 
candidatos revelam sinais de 
fraqueza, procurando inverter 
o evidente declínio. Manobras 
de último recurso para obter 
mais alguns votos, procurando 
camuflar uma óbvia falta de 
confiança e qualidade.

Será porventura fácil que 
em muitos Concelhos estas co-
ligações possam acontecer, 
pela primeira vez, fazendo le-
tra morta das posições contrá-
rias que sempre foram toma-
das publicamente pelos putati-
vos nubentes. Afirmações de 
oposição à governação vigen-
te, alertas, denúncias e solu-
ções, apresentadas de forma 
constante sobre o estado em 
que as coisas estavam, sobre as 
atrocidades que iam ou esta-
vam a ser cometidas, e qual o 

rumo mais correto que se de-
veria seguir.

Quem chega de novo, com 
sede de poder, embora acolita-
do por outros que também ex-
tremaram os campos e cava-
ram as trincheiras, que vota-
ram contra muitas medidas 
que o poder instalado ou o 
“inimigo” de então queria 
aprovar, depressa faz tábua ra-
sa do passado, esquece que as 
instituições se mantém e os 
homens é que passam, e não 
tem qualquer rebuço em 
apoiar aquilo a que sempre se 
mostraram contrários.

Vamos esperar para ver. Re-
ceio que os meus pensamen-
tos sejam acertados. Sei que 
nestes casos, e com algum tipo 
de pessoas, as promessas de 
assessorias, lugares e coloca-
ções falam mais alto. Aguarde-
mos as cenas dos próximos 
capítulos.

Por
rui
silva
Bancário

Rui.Fernandes41@gmail.com

Bancário

Um Português nas Naç  ões Unidas
Se conseguir ser eleito, como quase 

todos esperamos, terá a árdua tarefa de 
recompor o papel da ONU e afirmar a 
sua credibilidade, muito afetada nos 
últimos anos por decisões erráticas e 
ambíguas. No entanto é preciso ver que 
hoje, o nosso mundo transforma-se dia-
r i a m e n te  e  a  u m a  ve l o c i d a d e 
estonteante. 

O mundo previsível e de disputa en-
tre duas potências como foi durante a 
segunda metade do século XX há muito 
que acabou e deu origem a uma nova 
ordem, liderada pelos Estados Unidos, 
cada vez mais influentes no quadro in-
ternacional e na formas como inter-
vém, seja nos conflitos ou mesmo nas 
desgraças sociais. 

Guterres terá de lidar com tudo isto. 
E estando a ONU sediada em Nova Ior-
que, vai ser de certeza muito pressiona-
do pela diplomacia americana, sempre 
muito influente e a querer ser parte de 
tudo e mais alguma coisa.

Será preciso muita diplomacia e jo-

go de cintura, aliados a muita eficácia 
política e diplomática, através de uma 
visão do mundo equilibrada e sempre 
atualizada, não menosprezando o He-
misfério Sul relativamente ao Norte e 
muito menos os países pobres e de ter-
ceiro mundo, relativamente aos países 
desenvolvidos. E nisto é, que na minha 
opinião, António Guterres pode fazer a 
diferença. Tenho para mim, que nesta 
altura da sua vida lhe dará muito mais 
prazer ajudar um qualquer país ou gru-
po de pessoas que precisem da sua aju-
da em detrimento de qualquer benefí-
cio que possa ter por fazer o que as 
grandes potências, nomeadamente os 
Estados Unidos querem. 

O carácter e o perfil de António Gu-
terres demonstraram-nos ao longo dos 
tempos que tem todas estas qualida-
des. E por ser um homem de consensos 
e um homem de paz só podemos espe-
rar o melhor. Quanto ao resto, Portugal 
tem todo o interesse em que um cida-
dão nacional atinja tal cargo. Não por 
esperar qualquer benefício, mas por se 
tratar de algo histórico e de muito 
prestígio.

Boa Sorte!
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E já foi neste último fim-
de-semana que decorreu a 
segunda edição do Trail da 
Senhora do Salto.

Segundo os cerca de 900 
participantes, esta segunda 
edição ultrapassou a nível de 
qualidade organizativa a 
primeira.

Nesta edição a chuva não 
esteve presente e proporcio-

nou aos participantes o pri-
vilégio de conhecer com 
muito sol a beleza natural da 
freguesia  de  Aguiar  de 
Sousa.

Depois de um ano a pre-
parar o terreno, a escolher os 
melhores percursos, a lim-
par o mato e vegetação ne-
cessários para a segurança e 
passagem dos participantes, 
a organizar em termos logís-
ticos toda a edição, chegou o 
momento da festa. Para que 
todos os que nos visitaram 
disfrutassem de um dia ines-
quecível, outros trabalha-

ram arduamente, falo da-
queles voluntários que se 
juntaram para ajudar a orga-
nização e que o fizeram sem 
qualquer tipo de complexo 
ou interesse pessoal, colo-
cando em primeiro plano a 
imagem da terra onde nasce-
ram, cresceram e vivem.

Ficou mais uma vez de-
monstrado que a freguesia 
de Aguiar de Sousa dispõe de 
massa humana capaz de de-
senvolver e dinamizar a re-
gião e tornar este pequeno 
lugarejo numa região impor-
tante no âmbito cultural, 

desportivo e Social, à seme-
lhança de outros de que tan-
to se fala, basta que para tal 
alguns velhos do restelo se 
modernizem, pois o trabalho 
de formiguinha não vai 
parar.

Parabéns à organização e 
um obrigado muito especial 
a todos aqueles voluntários, 
patrocinadores e outros que 
de uma forma ou de outra 
deram o seu apoio e contri-
buíram para a realização 
deste grandioso evento.

Muito obrigado e até para 
o ano …

viCtor 
pereira

Aguiar de Sousa

Trabalho de formiguinha

O Clube de Andebol de Bal-
tar, que nasceu no seio da Esco-
la Secundária Daniel Faria deu 
mais uma prova do sucesso do 
seu projeto desportivo e educa-
tivo. No passado dia 16 de Se-
tembro, nas instalações da es-
cola, o espaço foi pequeno para 

a festa de apresentação das 
suas diversas equipas, pois alu-
nos, atletas e respetivos fami-
liares encheram o espaço onde 
decorreu o evento. A atuação 
musical de Luciana Silva acom-
panhou as diversas apresenta-
ções dos atletas femininos e 
masculinos que se encontram 
entusiasmados com o começo 
de um novo ano letivo e de uma 
nova época desportiva. O Clube  
de Andebol da Escola deveria 
ser um exemplo mais copiado 

nas diversas escolas e é um ex-
celente exemplo do que deveria 

ser o Desporto Escolar nas di-
versas modalidades.

faustino
 sousa

baltar

Festa de Apresentação
do Clube de Andebol de Baltar

festival indie music fest  ajudou o emaús
A organização do Festival Indie Music Fest, que decorreu 
nos dias 1, 2 e 3 de Setembro, em Baltar,  seleccionou o  
EMAÚS - Associação de Apoio ao Deficiente Mental,  para 
receber o valor angariado pelo leilão de telas pintadas pe-
los artistas presentes naquele evento. O EMAÚS Agrade-
ceu o gesto de solidariedade  de um festival que existe há 4 
anos e que já tem um certo relevo a nível nacional, sendo 
objeto de várias reportagens nos principais órgãos noti-
ciosos.  O EMAÚS é a única  instituição que, no concelho, dá 
resposta às necessidades dos deficientes mentais e todas 
as ajudas são essenciais  para que se possa adquirir uma  
máquina “Snoezelen Room” de estimulação sensorial e 
cognitiva de jovens e adultos com deficiência mental.

Colégio Casa mãe  marcou presença
em Conferência europeia de educação
A escola de Baltar foi representadas pelo docente Luís Fili-
pe Moreira que marcou presença na “European Conferen-
ce on Educational Research” que decorreu em Dublin, na 
Irlanda no passado mês de Agosto. Com a presença de mais 
de 3000 investigadores, oriundos de aproximadamente 70 
países e outras tantas universidades europeias e mundiais, 
o Colégio de Baltar  destacou-se por ser a única instituição 
de ensino não universitário representada, com a aprovação 
e apresentação de um trabalho de investigação. O docente 
Luís Filipe Moreira apresentou o seu trabalho sobre a im-
plementação e avaliação de um programa de treino de téc-
nicas de estudo em alunos do ensino secundário, sob a for-
ma de apresentação oral.  A conferência permitiu ainda: (i) 
estabelecimento e alargamento de contactos entre investi-
gadores no âmbito da educação, nacionais e estrangeiros; 
(ii) conhecimento de trabalhos de investigação realizados 
nas mais prestigiadas universidades do Mundo e divulga-
ção do trabalho realizado no Colégio Casa-Mãe no domínio 
da investigação em Educação.

Escola de Música da 
Banda Musical de Baltar

Grande Incêndio 
no “Cruzeiro”

Encontram-se abertas as 
inscrições na escola de 
música da Banda de Bal-
tar, cujas instalações se 
situam no edifício da Jun-
ta de Freguesia. A escola 
dedica-se ao ensino da 
música a jovens (e menos 
jovens) com ou sem for-
mação musical, bem co-
mo a teoria musical e a 

formação prática de ins-
trumento. As aulas decor-
rem aos sábados e pode-
se aprender a dominar os 
seguintes instrumentos: 
Clarinete ; Flauta ; Trom-
pete; Bombardino ; Tuba ; 
Trombone ; Saxofone e 
Percussão. As aulas tive-
ram o seu início no dia 17 
de Setembro.

A serra do Muro é um dos pon-
tos mais bonitos do Concelho, 
pois permite avistar grande 
parte da Região do Vale do 
Sousa.  O nome “ Muro “ advém 
da muralha que existiu desde o 
tempo dos Romanos e que era 
uma fortificação de grande va-
lor estratégico. Ainda existem 
vestígios que poderiam estar 
mais identificados.  A serra do 
Muro transformou-se na serra 
do Cruzeiro, pois em 1940 foi 

colocado um cruzeiro que pre-
tendia celebrar as principais 
datas relativamente à inde-
pendência de Portugal. Este 
belo local também não esca-
pou à mão criminosa e no ini-
cio de Setembro,  60% da sua 
área florestal desapareceu. 
Este foi o pior incêndio das úl-
timas décadas e afetou profun-
damente a paisagem florestal, 
que demorará anos a recupe-
rar a beleza natural original.
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vespas asiáticas (vespa velutina)

Por não ter havido possibilidades da proteção ci-
vil de Paredes mandar destruir este ninho de ves-
pas asiáticas , dois apicultores, desta terra, toma-
ram a liberdade de o apanhar e destruir, pois an-
davam a matar-lhes as abelhas das suas colmeias. 
Este ninho encontrava-se num alpendre, na Quin-
ta de Agrêlo. 
 

agradecimento: 
A Direção da Delegação da Associação dos Vetera-
nos de Guerra do Vale do Sousa vem agradecer 
publicamente à Junta de Freguesia de Paredes 
(Bitarães), o donativo que fez a esta Associação. 
Câmaras e Juntas de Freguesias, Paredes é a única 
que se lembra desta Associação que, com o seu 
Médico, Psicóloga, Enfermeiro, Advogada e Psi-
quiatra, tem ajudado muitos dos ex-combatentes, 
familiares e público em geral. 

Grupo Folclórico em Espanha

Tuna de Rebordosa oferece 
hino aos Bombeiros

Eventos 
em Rebordosa

No âmbito da geminação 
entre a Vila de Sobrosa e Vila-
sobroso, o Grupo Folclórico de 
Danças e Cantares de Sobrosa 

deslocou-se à Galiza no passa-
do domingo, dia 18, para par-
ticipar no “Certamen Interna-
cional Vilasobroso Folk”, um 

festival de música e dança tra-
dicionais, onde esteve o Grupo 
Folclórico Asociación Cultural 
Ondiñas do Mendo, de Leira-

do – Salvaterra de Miño, que 
marcou presença no Festival 
de Folclore da Vila de Sobrosa 
em Junho passado.

Integrado no 38º. Aniversá-
rio da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de 
Rebordosa, a Tuna  que tem 
prestigiado a Associação e a ci-
dade, no decorrer das centenas 
de eventos onde tem participa-
do, fez, no dia 17 de setembro, 
um concerto no salão Nobre 
dos Bombeiros onde apresen-
tou um programa com 12 te-
mas musicais. A tuna interpre-
tou um reportório onde pre-
tende recriar as denominadas 
“Melodias de Sempre”, em que 
constam temas marcantes mas 

com a particularidade para 
um: “Saudação aos Bombei-
ros”; o tema tem a letra do anti-
go fundador e membro da Tu-
na de Rebordosa, Alberto Ran-
gel, um respeitado professor 
da cidade. Durante este con-
certo os responsáveis da Tuna 
de Rebordosa presentearam a 
direcção dos bombeiros de Re-
bordosa com o “Hino”, fazendo 
mesmo a entrega da Partitura e 
de um DVD com a música. Idên-
tica oferta, neste caso um DVD 
foi atribuída a Alberta Rangel, 
filha do malogrado Professor.

A Academia de Musica e  Ar-
tes do Padrão realiza um Con-
certo no Salão Nobre dos Bom-
beiros Voluntários de Rebor-
dosa, no próximo dia 23 de 
Setembro, pelas 21h30. A ini-
ciativa está integrada no ani-
versário da Associação Huma-
nitária dos Bombeiros Volun-
tários de Rebordosa e tem 
entrada livre.

O Moto Clube está organi-
zar para o dia 24 de Setembro 
um evento onde todo o dinhei-
ro angariado é para entregar a 
Corporação Rebordosense.

A organização informa to-
dos os interessados que ainda 
há Pulseiras à venda no quartel 
de Rebordosa e também no 
Moto Clube Ginásio Fitin.

ConCerto
A Promov Rebordosa orga-

nizou um evento que se realiza 
no dia 29 de Outubro no Pavi-
lhão Rota dos Móveis com o 
cantor Richie Campbell um 
musico de Reggae, Soul. O Dan-
cehall, assim se chama o even-
to, tem como finalidade ajudar 
as festas 2017 de Rebordosa.

No passado dia 08 de 
Setembro, realizaram-se 
os festejos em honra da Na-
tividade de Nossa Senhora. 
Como sempre, houve Cele-
bração  com Sermão às 11 
horas e às 18 a Procissão 
muito concorrida onde to-
das as pessoas mostraram 
a sua devoção a Nª. Srª. Na 
véspera, dia 07, houve noi-
tada, atuando um cantor 
desta nova vaga, chamado 
“AGIR”, tendo chamado 
muitos forasteiros. Foi uma 
noitada divertida. No dia 
08, dia da festa, a noitada 
terminou com sessão de 
fogo.

Foram  divulgados os  
nomes da nova comissão 
de festa para o próximo 
ano de 2017, constituída 
por senhoras. É bom que 
assim seja pois o lugar das 
mulheres também será 
mencionado, pela primeira 

vez,  neste cargo. Quanto 
aos festeiros, que termina-
ram as suas funções, mere-
cem um louvor e um muito 
obrigado de todos os Bita-
ranenses pelo seu trabalho 
e dedicação que dispensa-
ram e ao bom ambiente 
desta festa. Muitas felicida-
des às próximas festeiras.

Festa secular 
Celebra-se, há séculos, 

no dia 8 de Setembro, a Na-
tividade de Nossa Senhora, 
nesta localidade de Bita-
rães, a que deram o nome 
de Nossa Senhora dos 
Chãos, como tributo de 
agradecimento pelo resul-
tado das colheitas, pois es-
ta terra era e é essencial-
mente agrícola. São tradi-
cionais as Novenas com 
partes rezadas e cantadas 
em latim. 

Em 1901, o Rev. Padre 
João Pacheco, da Quinta de 
Poveira, já tinha feito um 
arranjo atualizado para es-
sa época. As Novenas são 
únicas neste País em lou-
vor à Virgem Santíssima. 

antónio 
oliveira

bitarães

Festa em Honra 
de Nª Srª dos Chãos

A Casa da Torre, imóvel 
do século XVIII adaptado a 
Turismo Rural/Casa de 
Campo, abre as suas portas 
para mais uma festividade, 

que terá lugar na sua Capela. 
No próximo domingo, pelas 
16h, será celebrada Missa 
em honra de Nossa Senhora 
das Dores, seguindo-se uma 
procissão ao Cruzeiro do 
Padrão.

Esta iniciativa pretende 
fazer a ligação entre a Asso-
ciação de Solidariedade So-
cial dos Professores, pro-

Sobrosa

Festa na Casa da Torre

Cristiano
marques

prietária do edifício, e a co-
m u n i d a d e  l o c a l , 

representada por diversas 
entidades e grupos.

No passado sábado, reali-
zou-se no campo de petanca 

de Rebordosa o IV Torneio 
de Petanca a favor dos Bom-
beiros Voluntários da nossa 
cidade.

O evento realizou-se pe-
lo 4º ano e contou com a 
presença de cerca de duas 
centenas de convivas, entre 

eles muitos bombeiros e 
amigos.

A organização referiu aos 
presentes “quero desde já 
agradecer a presença de to-
dos os participantes neste 
convívio. Realizamos este 
evento há cerca de 4 anos e 

temos angariado fundos pa-
ra os Bombeiros Voluntá-
rios”, 67 equipas participa-
ram neste torneio.

No final todo o dinheiro 
angariado foi entregue à di-
reção dos Voluntários de 
Rebordosa.

rebordosa

IV Torneio de
petanca de Rebordosa

paulo 
pinheiro
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os nossos empresÁrios
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VENDE-SE/ALUGA-SE
Pavilhão com 900m2 de área coberta e 2800 com área descoberta.

Local- Zona Industrial de Vandoma

CONTATO: 925 485 828

Corria o ano de 1989, 
do século passado, 
nas vésperas do natal 

e a industria de panificação  
não tinha ovos para o bolo
-rei e pão-de-ló. Ou se tinha, 
eram poucos. José Rodrigues 
trabalhava numa padaria. Ao 
ver o desespero do patrão 
ofereceu-se para ir, estrada 
fora,  à procura de ovos.  
“Pouco tempo depois apare-
ci na padaria com 1500 dú-
zias. O patrão não cabia em si 
de felicidade”, recorda.

Passada a quadra natalí-
cia, José Rodrigues, meteu de 
novo os pés ao caminho, mas 
agora por sua conta e risco. 
“Fui ter com o fornecedor 
das 1500 dúzias de ovos e 
disse-lhe: quero vender ovos 
por minha conta; e foi assim 
que tudo começou”. Com o 
negócio dos ovos, surgiu o 

fiambre, o queijo. Este últi-
mo é o produto mais procu-
rado na JS Rodrigues. “Ven-
demos atualmente uma mé-
dia de 30 a 33 toneladas de 
queijo por mês”, certifica. 

A moda das pizzarias e o 
sucesso das francesinhas 
são os grandes responsáveis 
pela venda brutal de queijo. 
“Sobretudo, queijo em barra, 
é o que se vende mais. Traba-
lhamos com várias marcas”, 
atalha Fátima Rodrigues, 32 
anos, uma das filhas de José 
Rodrigues. A jovem acompa-
nha o pai no dia-a-dia do ne-
gócio e tudo indica, mais ce-
do que tarde, irá suceder ao 
progenitor na gestão da 
empresa. 

“Antes disso, antes de pas-
sar o negócio às minhas filhas, 
tenho um sonho: construir 
um pavilhão de raiz, uma casa 

própria para a empresa. Se-
gundo o empresário, o espaço 
que existe atualmente não é 
muito nem é o mais adequado 
às necessidades da empresa”, 
admite José Rodrigues. 

O negócio está em constan-
te crescimento e nem a crise 

económica do país retirou 
músculo à JS Rodrigues, o que 
a levou recentemente a fazer 
um investimento de 60 mil eu-
ros na aquisição de três salas 
gigantes de frio. 

A empresa conta com a 
dedicação de 11 pessoas, en-

tre funcionários e adminis-
tradores. Com um volume de 
negócios de 3 milhões de 
euros a JS Rodrigues, ostenta 
“com orgulho” os títulos de 
PME Leader do IAPMEI e 
Aplauso Millennium do BCP. 
“O segredo do sucesso, é pa-

gar em dia para ter os forne-
cedores na não”, revela José 
Rodrigues. 

Segundo dados da Inforda-
ta do Ministério da Economia 
a JS Rodrigues tem uma média 
de pagamento de 26 dias e de 
cobrança de 70 dias.

empresas. A história da JS Rodrigues – 
Produtos Alimentares Lda começou a es-
crever-se há 27 anos. Localizada num con-
domínio de empresas na zona Industrial 
de Lordelo, a unidade é referência, na 
venda de queijo e ovos. Aliás se, José 
Rodrigues, 57 anos, hoje é um empresário 
de sucesso aos ovos o deve. 

Construir o sucesso com ovos e queijoConstruir o sucesso com ovos e queijo
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publiCiDaDe

Avenida S. Miguel (Edifício S. Miguel) 
S. Miguel de Paredes | 4575-291 Paredes (PNF)

Telefs. 255 613 431/2 - 707 201 131 | Fax 255 613 433 
precur-clinica@sapo.pt | clinica@precur.com

►MEDICINA E REABILITAÇÃO DESPORTIVA
►ANÁLISES CLÍNICAS
►ELECTROCARDIOLOGIA
►CLÍNICA GERAL ►SINISTROS
►TERAPIA DA FALA
►PSICOLOGIA CLÍNICA
►NUTRIÇÃO ►OTORRINO
►PEDIATRIA ►ORTOPEDIA
►ENFERMAGEM PERMANENTE AO DOMICÍLIO
►TRATAMENTOS CORPORAIS E DE ROSTO
►CABELEIREIRO ►PODOLOGIA
►MASSAGENS ►ACUPULTURA

►SHIATSU (MEDICINA TRADICIONAL CHINESA)
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www.precur.com

MEDICINA NO TRABALHO
HIGIENE E SEGURANÇA

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

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

www.a-inovadora.com

NO PRESENTE

E NO FUTURO
estamos cá para

o ajudar a ser melhor...
implementamos

a qualidade

Bens e Serviços, Assessoria Especializada, Lda.

E NO FUTURO

Fazemos todo tipo de PSICOTÉCNICOS

Empresa
certifi cada

Aluga-se
917 205 438

Rua das Lameiras
BEIRE

4580-281 PAREDES

WWW.COSTAFERRADOR.COM
costaferrador@hotmail.com

RUA UNIÃO SPORT CLUB PAREDES, NR.3
PAREDES

Tel.: 22 402 1085
Abre às 6:00 – 21:00

CHURRASQUEIRA
CENTRAL DA SAUDADE

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

ENTREGAS
AO DOMICÍLIO

PAREDES

NORTCAR.AUTOMOVEIS@GMAIL.COM

BRUNO SANTOS
917  145  656
224  156  262

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
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aGenDa
Cultural Do ConCelho 
De pareDes  /  Jul

lorDelo 
teatro
24 setembro 
21.30h | Auditório Fundação A 
LORD | Espetáculo de mario-
netas | Não sei o que amanhã 
tratará | Produção - Limite Ze-
ro, Associação Cultural

Dia 25 setembro
17h | Torre dos Alcoforados | 
Apresentação do livro “Para lá 
de Bagdad”, de Alberto S. San-
tos a cargo de Rosário Macha-
do Diretora da Rota do 
Românico

espetÁCulo 
Dia 15 outubro 
21 h | Pavilhão Rota dos Móveis 
| Quim Roscas & Zeca 
Estacionâncio 

pareDes (CiDaDe)
Dia Do iDoso 
29 setembro
Parque da Cidade de Paredes | 
Organização - A Santa Casa da 
Misericórdia em parceria com 
a Câmara Municipal

ConCerto 
24 setembro 
21.30h | Auditório da Casa da 
Cultura de Paredes | Perspecti-
va (Fado)

24 setembro 
16.30h | Biblioteca Municipal | 
Música para bebés & papás

reborDosa 
aniversÁrio bvr 
Dia 23
21.30h | Salão Nobre dos Bom-
beiros Voluntários | Concerto 
pela Academia de Musica e Ar-
tes do Padrão | Entrada livre.

Dia 24
Festa com Freestyle e Concer-
tos| Vamos dar um pouco de 
nós a quem dá tudo por nós to-
do o ano  pelo Moto Clube Re-
bordosa | Receita reverte a fa-
vor dos BVR

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

“Não sei o que amanhã trará”  
a não ser que há teatro n´A LORD

O Auditório da Funda-
ção A LORD amanhã, a 
partir das 21.30 ho-

ras, volta a abrir o seu palco ao 
Teatro de Marionetas. “Não 
sei o que amanhã trará”, assim 
se chama a peça que é produ-
zida pela Limite Zero - Asso-
ciação Cultural.
O espetáculo conta com a en-
cenação de Cecília Ferreira e 
nasce a partir de Fernando 
Pessoa que “…correu mundo 
às janelas reais e sonhadas, no 
encalço de um amanhã que se 
esperava em cada dia mais fe-
liz que o hoje”. 
A entrada é livre com reserva 
de lugares até ao limite da lo-
tação da sala. 
A Limite Zero - Associação 
Cultural é uma instituição da 
cidade do Porto que se assu-
me como organismo cultural 
voltado para a concretização 
de iniciativas em diversos do-
mínios artísticos. 
A sua atividade estende-se à 
produção de espetáculos de 
teatro e de formas animadas, à 
produção vídeo e também à 
formação. No rol de colabora-
ções a Limite Zero tem assina-
do parcerias com várias insti-
tuições entre as quais o Pelou-

ro da Juventude e Educação da 
Câmara do Porto – Projeto 
Porto Crianças, a Fundação da 
Ciência e Desenvolvimento e 
Serviço Educativo do Teatro 
do Campo Alegre, Bibliotecas 
de Salamanca e Almeida Gar-
rett e Balleteatro.
Concordando com a impor-

tância que hoje assumem as 
correntes pedagógicas que 
apelam à educação pela arte, a 
Limite Zero “procura criar ofi-
cinas para crianças e adultos, 
que aliam a experimentação e 
descoberta ao prazer de uma 
aprendizagem criativa. Tem, 
por isso, disponíveis diversos 

ateliês no âmbito da expres-
são dramática, da escrita cria-
tiva, da construção de formas 
animadas e da utilização do 
multimédia. Assim, conside-
ra-se este espaço como lugar 
de cruzamento de linguagens 
artísticas, de experimentação 
e de aprendizagem. É nosso 
propósito dialogar com a co-
munidade através da arte”, 
explica fonte da Associação 
Cultural.

“não sei o
que amanhã trarÁ”
sinopse
As grandes almas são mestres 
na flutuação: ora maiores que 

reis, ora mais pequenos que 
ninguéns. Assim Pessoa. Cor-
reu o mundo às janelas reais e 
sonhadas, no encalço de um 
amanhã que se esperava em 
cada dia mais feliz que o hoje. 
Pessoa foi grande. É grande. E 
foi homem como nós. Sentiu 
pequeno como nós. Sonhou 
grande como nós. Viveu como 
um fumo, difuso, difícil de 
agarrar, a esvair-se em seres, 
mas dura e durará pelo tempo, 
no bolso de cada um em frag-
mentos. Pessoa é um espelho 
partido. Aqui estão apenas al-
guns estilhaços. Não cortam, 
mas podem magoar... e fazer 
sonhar. São a vida.

marionetas. A rentrée cultural da Fundação A LORD acontece, sábado dia 24 de setembro, com a encenação de uma 
peça de Teatro de Marionetas com base nos poemas de Fernando Pessoa. O espetáculo é produzido pela Limite Zero - 
Associação Cultural radicada no Porto.

António Orlando | texto

fiCha artístiCa 
encenação: Raul Constante Pereira
Dramaturgia: Cecília Ferreira
Cenografia e marionetas: Albano Martins e Raul Constante Pereira
música e sonoplastia: Carlos Adolfo
Desenho de luz: Pedro Vieira de Carvalho
interpretação: Raul Constante Pereira e Teresa Alpendurada
assistência de encenação: Sofia Silva
Construção Cénica: João Martins e Sofia Silva
Direção de produção: Pedro Leitão
Coprodução: Teatro Municipal do Porto, FIMP, Teatro Municipal de 
Bragança e Museu da Marioneta de Lisboa
fotografia: José Caldeira
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Av. Bombeiros Voluntários - Ed. Nova Paredes, Loja 33
4580-053 PAREDES

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

CONTABILIDADE
SEGURANÇA SOCIAL

IVA  IRC  IRS

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

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

RUI CUNHARUI CUNHA

PUB

nos últimos dias 
muito se tem fala-
do de progressivi-

dade de impostos, sem que as 
pessoas saibam muito bem 
de que é que se está a falar e o 
que está em causa. Assim, de-
cidi hoje esclarecer o que é 
isso da progressividade dos 
impostos.

Um dos grandes objetivos 
dos impostos em qualquer 
sociedade democrática mo-

Por
alexanDre 
almeiDa
EconomistaRevisor 
Oficial de Contas

alexandrealmeida.roc@gmail.com

alexanDre 

Revisor 
Oficial de Contas

A progressividade dos impostos
derna é conseguir alguma 
redistribuição de rendimen-
to via impostos. Isto é, fazer 
com que quem tenha rendi-
mentos maiores pague em 
termos relativos um pouco 
mais de impostos do que 
quem tem rendimentos 
inferiores.

Isso já acontece atual-
mente com o IRS. As taxas de 
IRS são diferentes consoante 
o nível de rendimento auferi-
do pelos contribuintes. As-
sim, uma pessoa com rendi-
mentos até 7035 euros por 
ano está sujeito a uma taxa de 
14,5% de IRS, acima deste va-
lor e até aos 20.100 euros a 
taxa que incide sobre o rendi-
mento sobe para 28,5% e as-
sim sucessivamente até que 

os rendimentos acima de 
80.000 euros são taxados a 
48%. Ou seja, a taxa que vai 
incidindo sobre os rendi-
mentos vai subindo com a 
s u b i d a  d o  n í v e l  d e 
rendimento.

Ora há outros impostos 
em que isso não acontece e 
que se começa a discutir se 
seria justo ou não passar a ter 
também esta progressivida-
de. Um desses impostos, e 
que tem sido muito falado ul-
timamente é o IMI- o Imposto 
sobre os Imoveis. É certo que 
para a determinar o valor dos 
Imoveis sobre o qual vai inci-
dir a taxa já existem alguns 
coeficientes que fazem o va-
lor da casa ser menor ou 
maior, mas aqui não há qual-

quer progressividade, por-
que na realidade há casas ou 
outros imoveis que valem 
mais que outros. Onde se 
constata que não há progres-
sividade no IMI é que num 
determinado concelho, por 
exemplo Paredes, sobre uma 
casa ou outro imóvel, quer 
ela valha 100.000 euros, quer 
ela valha 500.000, incide so-
bre as duas a mesma taxa, no 
caso concreto seria a mesma 
taxa de 0,5%.

Ora, o que se começa ago-
ra a discutir, é se não seria 
justo fazer esta taxa variar de 
acordo com o valor do imó-
vel, ou seja, para quem tem 
u m  i m óve l  n o  va l o r  d e 
100.000 euros incidir uma 
determinada taxa de IMI, e 

para um imóvel de 500.000 
euros incidir uma taxa ligei-
ramente superior, e assim 
sucessivamente.

Pessoalmente isso não me 
causa obstáculo, desde que 
sejam salvaguardadas algu-
mas situações que estão nes-
te momento também a ser 
estudadas. Isto é, tem de se 
separar o que são imoveis de 
habitação pessoal, de imo-
veis que estejam arrendados 
ou imoveis que sejam perten-
ça de empresas e que estejam 
ao serviço de atividades eco-
nómicas ou até sejam perten-
ça de pessoas individuais, 
mas estejam ao serviço de 
atividades económicas tam-
bém por arrendamento.

Com isto quero dizer, que 

a progressividade de impos-
tos pode ser justa e promover 
uma justa redistribuição de 
rendimentos, desde que as-
sente em verdadeiros pres-
supostos de justiça e equida-
de fiscal.

Assim sendo, estejamos 
calmos e não especulemos 
antes das alterações ao códi-
g o  d o  I M I  e s t a r e m 
concluídas.

“…a progressividade 
de impostos pode ser 

justa e promover uma 
justa redistribuição 

de rendimentos, des-
de que assente em 

verdadeiros pressu-
postos de justiça e 

equidade fiscal”.

Conselho de Administração do 
CHTS reuniu com autarcas da região

O Conselho de Admi-
nistração (CA) do Centro 
Hospitalar do Tâmega e 
Sousa (CHTS) recebeu, 
ontem, em Penafiel, os 
presidentes de Câmara ou 
seus representantes dos 
concelhos incluídos na 
área de influência do CH-
TS. No encontro, que mar-
ca a “vontade e disponibi-
lidade” do CHTS para tra-
balhar em articulação com 
as autarquias, o presiden-
te do CA, Carlos Alberto, 
garantiu um “esforço re-
dobrado na humanização 
dos cuidados”.

Da partilha de opiniões 
ficou patente o esforço 
acrescido que é necessá-
rio por parte de todos para 
otimizar a rede de trans-
portes existente entre os 
vários concelhos e os hos-
pitais de Penafiel e de 
Amarante, por forma a ga-

rantir melhor mobilidade 
no acesso aos cuidados de 
saúde.

Apesar da constatação 
das recentes contratações 
de profissionais (especial-
mente médicos e enfer-
meiros), os autarcas mani-
festaram desejo de um 
maior esforço de articula-
ção dos hospitais com os 
cuidados primários para 
melhoria da resposta às 
populações.

Maior ajuda em ações 

de formação e consultado-
ria por parte dos hospitais 
foram também alguns pe-
didos dos autarcas a que o 
CA deu bom acolhimento.

No final da reunião fi-
cou patente a vontade de 
ambas as partes colabora-
rem em prol da melhoria 
dos cuidados de saúde das 
populações da região, pa-
ra o que combinaram re-
petir estes encontros ou 
outros de âmbito mais 
restrito.

António Orlando | texto
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neCroloGia

FALECEU

rosa nunes moreira
Faleceu no dia 10 Setembro, com 82 anos. Era natural 
Madalena-Paredes e residente na Rua D. Gabriel Sousa 

nº 616, Paredes. Era casada com Manuel dos Reis Pinto.    

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

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

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

PAREDES

FALECEU

antónio franCisCo 
ferreira
Faleceu no dia 16 de Setembro, com 71 anos. Era 

natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua do Pocinho nº 19, 
Lordelo, Paredes. Era casado com Emília Benedita Gonçalves da 
Cunha Ferreira.

aGraDeCimento
Sua esposa, filhos, 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 manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

LORDELO

FALECEU

antónio Joaquim 
maGalhães
menDes moreira

Faleceu no dia 6 de Setembro, com 80 anos. Era natural de Mouriz 
- Paredes e residente na Rua de Baldões nº 38, Rebordosa, Paredes.  
Era viúvo de Maria Nazaré dos Santos Moreira.

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 funeral, bem como na missa 
de 7º dia ou que de outro modo lhes manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

REBORDOSA

FALECEU

Casimiro 
Da Costa paCheCo
Faleceu no dia 7 de Setembro, com 73 anos. Era natural 

de Sanfins de Ferreira-Paços de Ferreira e residente na Calçada do 
Reque nº 57, Lordelo, Paredes. Era viúvo de Maria Moreira Neto.

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

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

LORDELO

FALECEU

fernanDo
martins Coelho
Faleceu no dia 17 de Setembro, com 55 anos. Era 

natural de Lordelo - Paredes e residente na Rua Nova São Martinho 
nº 26, Rebordosa, Paredes. Era casado com Maria Augusta Dias de 
Bessa Coelho.

aGraDeCimento
Sua esposa, filhos, 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 manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco

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

REBORDOSA

FALECEU

raul De sousa 
monteiro
Faleceu no dia 15 de Setembro, com 54 anos. Era 

natural de Mouriz-Paredes e residente na Rua Nova de Monte da 
Passagem nº 6, Paredes. Era casado com Emília Maria da Conceição 
Moreira da Costa Monteiro.

aGraDeCimento
Sua esposa, filhos, 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 manifestaram o seu apreço, 
pedindo desculpa por qualquer falta involuntariamente cometida.

a família
Funerária Teixeira do Couto Filho (Gerência de Francisco 

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

PAREDES

FALECEU

CarminDo alves
Da silva lourosa
Faleceu no dia 7 de Setembro, com 88 anos. Era natural 

de Cortegaça-Ovar e residente, em Gondalães, Paredes. Era casado 
com Filomena Dias da Silva.

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

a família
Agência Funerária Santos de Beire, Freamunde e Bitarães

(Gerente Fernando Santos) Telf. 255782338 - 919740349
GONDALÃES

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

Aos familiares
de todos os falecidos

"oprogressodepareDes" 

apresenta 
sentidas condolências

MUITO IMPORTANTE

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

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

4580-873 PAREDES

Pode fazê-lo entre as 9h e as 12h30 e as 14h e as 18h30

Ou então no Multibanco por transferência bancária para o IBAN

PT 50001000003819565000117
enviando comprovativo para o e-mail jornalprogresso@gmail.com

Já pagou a sua assinatura?
Ainda não?
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Diversos

Tratamos da documentação 

da segurança social

e damos facilidade de pagamento

agência funerária
patrícia brito & silva lda
agenciafunerariapbs@gmail.com
Rua do Padrão, nº. 522 - r/c | 4580-493 Lordelo Paredes  |  T.  224 007 396  -  Tlm.  937 818 122

PUB

A segunda edição do 
Trail da Senhora do 
Salto, realizada no 

passado dia 18 de setem-
bro, reuniu mais de 900 
participantes espalhados 

pelos três percursos da 
prova: 25 km, 15 km e 10 
km. Este ano a prova per-
correu as localidades de 
Alvre, Sarnada e Senande, 
com passagem pelo emble-
mático espaço da Senhora 
do Salto, com a travessia a 
pé do rio Sousa. 

A organização esteve a 
cargo da Equipa de Trail da 
Senhora do Salto, em parce-
ria  com a Associação 
BTTombos

“A prova foi um êxito 
mais uma vez, superando 
as expectativas iniciais e 
permitiu pelo segundo ano 

consecutivo juntar num 
evento desportivo um ele-
vado número de partici-
pantes. Conseguimos ultra-
passar em cerca de uma 
centena o número do ano 
anterior, o que permite 
perspetivar uma terceira 
edição para 2017”, disse no 

final do Trail fonte da orga-
nização. Autarcas da fre-
guesia de Aguiar de Sousa e 

patrocinadores entrega-
r a m  o s  p r é m i o s  a o s 
vencedores. 

Trail da Sra do Salto corrido 
por 900 participantes
Vitor Pereira com AO | texto

póDios
25Km masculinos -  1º Armandino Taborda; 2º António Martins e 3º Bruno Pinto
25Km femininos -  1ª Lucinda Sousa; 2ª Maria Loureiro e 3ª Inês Moreira
15Km masculinos -  1º Pedro Santos; 2º Camilo Guedes e 3º Paulo Silva
15Km femininos -  1ª Albertina Cunha, 2ª Cristiana Ferreira e 3ª Ana Amaral
equipas 25Km - 1ª Gondomar Futsal Club, 2ª Amigos do Pedal Trailagares e 3ª Moinhos Run ADRM
equipas 15Km -  1ª Dá-lhe Gás; 2ª Aliança de Gandra e 3ª Kemedo Team
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